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INDICATORI CULTURĂ PENTRU DEZVOLTARE ÎN ROMÂNIA

Indicatorii Cultură pentru Dezvoltare (CDIS) arată rolul stimulator și de lider al culturii în dezvoltarea durabilă. Datorită metodei inovatoare, acest instrument de 
susţinere şi elaborare de politici, bazat pe fapte și cifre analizează relația multidimensională dintre cultură și dezvoltare.

Analiza a șapte dimensiuni cheie ale culturii și dezvoltării, prin evaluarea a 22 de indicatori-cheie, răspunde nevoilor și circumstanțelor țărilor cu venituri mici și 
mijlocii.

Bogăția datelor cantitative generate prin implementarea CDIS promovează politici culturale mai bine informate și integrarea culturii în strategiile de dezvoltare, 
contribuind astfel la punerea în aplicare a Convenției UNESCO din 2005 privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale.

Metodologia CDIS este rezultatul unui proces de cercetare de patru ani (2009 - 2013). Până la sfârșitul anului 2018, a fost testat și implementat în 14 țări din 
întreaga lume, demonstrându-și potențialul de impact asupra politicilor. Având în vedere succesul obținut de metodologia CDIS și cerințele ulterioare pe care le-a 
produs la nivel național, implementarea a continuat, după faza inițială de testare, prin extinderea bazei de date globale CDIS prin includerea de noi țări.

România a început implementarea CDIS în ianuarie 2018 și a finalizat procesul în decembrie 2018. Acesta este un scurt rezumat al rezultatelor, al detaliilor 
implementării și impactului proiectului CDIS în România.
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SCURTĂ PREZENTARE: CONSOLIDAREA ROLULUI STATISTICILOR ÎN SECTORUL CULTURAL DIN ROMÂNIA

Conștientizarea rolului și importanței sectorului cultural românesc a crescut semnificativ în ultimii ani. Ca rezultat, sectoarele creative și culturale au fost incluse 
în câteva documente și strategii naționale, printre care sunt demne de menționat: “Cartea Albă pentru activarea potențialului economic al sectoarelor culturale 
și creative din România“ (document strategic) și Strategia Națională pentru Competitivitate. Cu toate acestea, există încă necesitatea de a asigura o abordare 
sistematică, care să facă legătura între indicatorii statistici și strategiile și politicile specifice.
În acest context, implementarea CDIS a ajutat la dezvăluirea neajunsurilor din sistemul de colectare a datelor statisticilor culturale și a crescut nivelul de conştientizare 
printre diversele entități interesate la nivel național a importanței deţinerii unui sistem solid de monitorizare a dezvoltării în domeniul culturii, precum și în alte 
domenii conexe, cum ar fi educaţia şi economia. În plus, prin munca depusă pentru o mai mare sistematizare a statisticilor culturale, este de așteptat să avem un 
sistem de colectare a datelor care să se alinieze cu standardele UE, dar şi cu cele internaţionale.
Noi informaţii și date obținute prin procesul implementării CDIS, au reușit să crească nivelul de conștientizare a potențialului ridicat al culturii, în promovarea 
dezvoltării sustenabile, așa cum s-a subliniat în Evaluarea Națională Voluntară a implementării Agendei 2030 pentru dezvoltarea sustenabilă “Transformare către 
o Românie Sustenabilă și Rezistentă”, unde cei 22 de indicatori CDIS, au fost folosiți pentru a arăta conexiunea dintre cultură și cele 9 strategii de dezvoltare și  
36 de ținte ale Agendei 2030.

PUNCTELE PRINCIPALE ALE REZULTATELOR CERCETĂRII: ADN-ul CULTURĂ PENTRU DEZVOLTARE ÎN ROMÂNIA

Problemele culturii în România: indicatorii CDIS arată că deși cultura românească are o contribuție semnificativă  la dezvoltarea și diversificarea economiei 
naționale, cu mult spațiu de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, ea se confruntă cu o serie de obstacole în atingerea întregului său potențial.

INDICATOR DE REFERINȚĂ
INDICATOR DESCRIPTIV
NU EXISTĂ DATE

PIB
Ocupare
Cheltuielile gospodăriilor

Învățământ incluziv
Învățământ multilingvistic
Educație artistică
Formare profesională

Cadrul normativ
Cadrul institutional și de politici publice
Infrastructuri
Participarea societății civile la 
guvernanță

Participarea la activități culturale 
în spațiul public
Participarea la construirea 
identității în activități culturale
Toleranța interculturală
Încrederea interpersonală
Libertatea de auto determinare

Obiective bazate pe egalitatea de gen
Percepția egalității de gen

Libertatea de expresie
Utilizarea internetului
Diversitatea conținutului fictional la TV

Sustenabilitatea patrimoniului
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Rezultatele sugerează că deși există deja un nivel ridicat de producție internă, ilustrată prin contribuția semnificativă a sectorului cultural la PIB ❶ (3,14% din 
totalul PIB) și prin procentul angajării în domeniile culturale ❷ (4,6% din totalul populației angajate), participarea domestică la activități culturale în spațiul 
public ⓬ (24%) necesită sprijin pentru creșterea consumului intern de bunuri și servicii culturale ❸ (2,45% din totalul bugetelor gospodăriilor) și pentru 
sporirea potențialului industriilor culturale pe piaţa internă.

Rezultatul bun obținut în protejarea și evaluarea patrimoniului culturale 22  prin cadrul multidimensional stabilit pentru protejarea, păstrarea și promovarea 
sustenabilității patrimoniului, ar putea fi îmbunătățită prin investiții mai mari în educația artistică ❻ (14,1%), care vor contribui la conștientizarea tinerilor 
și a întregii comunități locale pentru a păstra patrimoniul, iar pe termen lung, vor contribui la dezvoltarea sectorului, crescând numărul angajaților și încurajând 
conținutul cultural de înaltă calitate.
Rezultatul foarte bun al educației în cultură în nivelul terțiar ❼ (0,9/1) va ajuta sectorul cultural să își atingă potențialul de dezoltare la nivel maxim, oferindu-le 
studenților oportunități adecvate pentru a-și dezvolta creativitatea în timpul anilor cheie de formare, ceea ce va duce la urmărirea unei cariere profesionale în 
acest sector, precum și la explorarea sectorului pentru propriul consum, plăcerea și exprimarea personală. 
Cu toate că rezultatele foarte bune din domeniul politicilor guvernamentale ❽❾⓫ (0,95/1; 0,96/1; 0,93/1), arată că a fost pusă o fundație solidă pentru 
managementul cultural efectiv, există încă zone în care ar trebui făcut un efort suplimentar, cum ar fi elaborarea de politici sectoriale pentru industria TV și 
cinematografică. În ultimii ani, mai mult de 80% din venitul generat din vânzarea de bilete la nivel național a provenit din vânzarea de filme produse în străinătate, 
cu 98% spectatori pentru aceste ecranizări, în timp ce producțiile de filme românești au avut în jur de 2% spectatori în cinematografe. Aceste cifre arată indirect 
nevoia de planificare strategică și de o implicare mai mare pentru potențialul neutilizat al producției interne.
În timp ce indexul toleranței pentru alte culturi este destul de mare în România ⓮ (67,8%), ceea ce înseamnă că cetățenii sunt dispuși să accepte ca vecini 
oameni de rase diferite, imigranții, muncitori străini sau persoane de religii diferite, indexul încrederii interpersonale este foarte scăzut în România ⓯ (15,9%), 
în special în rândul oamenilor tineri. Aceasta se datorează tensiunilor puternice din societatea românească între valorile moderne și cele tradiționale, accentuată 
în procesul de tranziție către economia de piață. Indexul libertății de autodeterminare este de asemenea scăzut ⓰ (9.5%) în special în cazul oamenilor sub  
40 de ani, și poate fi explicat prin ultimele evenimente care au avut loc în societatea românească, cu multe schimbări în sistemul juridic și fiscal.
Evaluarea pozitivă a egalității de gen⓲ (58%) indică faptul că există un mare decalaj între bărbați și femei în ceea ce privește valorile culturale și sociale, ceea 
ce indică necesitatea creșterii nivelului de sensibilizare pentru a învinge granițele și a depăși obstacolele, cu scopul de a ajunge la un rol mai participativ al 
femeilor în viața publică.
Indicatorul pentru accesul și utilizarea internetului ⓴ (55.7%) ar putea să arate gradul de promovare și democratizare al folosirii tehnologiei digitale în țară, deci 
capacitatea populației de a avea acces la conținut cultural și creativ și de a dezvolta noi forme de creativitate și participare. Acest lucru ar putea fi legat de faptul 
că 64% din populația României percepe că libertatea de expresie este garantată în totalitate, deci, pentru a atinge potențialul maxim al culturii în acest spațiu, 
trebuie luate măsuri de îmbunătățire a contextului politic, economic, legal și social care să asigure libertatea de expresie ⓳ (62/100).

INDICATORI ALTERNATIVI:
În absența datelor necesare pentru a calcula indicatorii cheie propuși, dar în prezența altor surse de informație relevante pentru probleme similare, sunt propuși indicatori 
alternativi la nivel de țară.

INDICATORI ADIȚIONALI:
Dacă o țară are date suplimentare care pot spori în continuare înțelegerea anumitor dimensiuni, se propune să fie calculat și un indicator suplimentar.
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REZULTATE (ROMÂNIA)

ECONOMIE

Industriile creative şi culturale sunt sectoare dinamice cu creștere rapidă în economia 
mondială. Ele contribuie la creștere economică, care permite diversificarea economiilor 
naționale, generarea de venituri și crearea de locuri de muncă. În plus, contribuind la 
crearea, producerea, transmiterea și consumul de conținut simbolic, efectele lor se 

extind inclusiv la beneficii non-economice. De exemplu, ele contribuie la creșterea oportunităților 
pentru cetățeni de a participa la viața culturală și la promovarea diversității culturale.

Dimensiunea Economică examinează contribuția sectorului cultural la dezvoltarea economiei 
prin evaluarea contribuției activităților culturale la PIB, rolul culturii ca angajator și modul în 
care bunurile și serviciile culturale sunt validate prin tranzacții comerciale.

❶ CONTRIBUȚIA ACTIVITĂȚILOR CULTURALE LA PIB 3,14% (2016)

Contribuția totală a activităților culturale a fost de 3,14% din Produsul Intern Brut al României  
(piB) sau 4,7 miliarde de euro, ceea ce arată importanța acestui sector în economia românească.

Există un echilibru între domenii, 45,78% din această valoare poate fi atribuită activităților 
culturale centrale și 55,22% activităților de sprijin / dotare. În prima categorie, activitatea cu 
cea mai mare contribuție este “Activități arhitecturale, de inginerie și consultanță tehnică în 
domeniu” (16,0%). Acest lucru este susținut de faptul că peste 49.000 de companii activează în 
acest sector, cu 631 de noi firme înființate în 2017 datorită oportunităților de piață îmbunătățite, 
astfel că se constată o continuă dezvoltare. Alte activități importante din domeniul central sunt: 
publicitatea (9,8%) și programele de televiziune și activitățile de difuzare (6,3%). În ceea ce 
privește activitățile de sprijin / dotare, ies în evidență Activitățile software cu o contribuție de 
6,3%. Merită menționat că sectorul IT în general a crescut foarte mult în ultimii 10-15 ani, 
dobândind un rol special în economia națională.

Contribuția culturii la dezvoltarea economică și socială națională este extrem de semnificativă 
dacă o comparăm, de exemplu, cu  bugetul alocat ca procentaj din PIB pentru educație (4,5% în 
2016) sau pentru sectorul de sănătate (5,1% în 2018). Sectorul cultural creează valoare adăugată, 
locuri de muncă și cifră de afaceri, conducând la o dinamică pozitivă a antreprenoriatului în 
acest domeniu și la crearea unui număr mare de companii.

Indicatori de Bază Descriere

CONTRIBUȚIA ACTIVITĂȚILOR 
CULTURALE LA PIB

►►► Ponderea activităților culturale 
desfășurate de sectorul privat în cadrul 
PIB

OCUPAREA ÎN CULTURĂ ►►► Ponderea persoanelor angajate 
în ocupații culturale în total populație 
angajată 

CHELTUIELILE GODPODĂRIEI 
PENTRU CULTURĂ

►►► Ponderea cheltuielilor finale de consum 
ale gospodăriei pentru activități, bunuri și 
servicii culturale în totalul cheltuielilor de 
consum ale gospodăriei

Ponderea activităților culturale desfășurate 
de sectorul privat în cadrul PIB

Sursa: Institutul Naţional de Statistică (2016).
Metodologie: UNESCO CDIS
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Studii recente desfășurate de Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală (INCFC) au 
arătat tendițe pozitive crescătoare, ale principalilor indicatori economici, cum ar fi ponderea în 
PIB, cifra de afaceri totală, locurile de muncă, profitabilitatea și comerțul exterior. De exemplu, 
totalul cifrei de afaceri a companiilor care activează în sectorul cultural a ajuns la 10 miliarde 
€ în 2015, crescând de la 6 miliarde € în 2011, demonstrând, deci, existența unei cereri mari 
de piață. Există, de asemenea, o mare oportunitate pentru începerea unei afaceri în domeniu, 
precum și pentru înmulțirea inițiativelor antreprenoriale în România, având în vedere că 
numărul companiilor din sectorul cultural a crescut cu 45% în 2016, comparativ cu 2011, peste 
91% dintre ele fiind microîntreprinderi (cu maximum 9 angajați). Acest lucru se aliniază cu 
Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 care a stabilit că industriile creative sunt 
unul dintre cele mai importante zece sectoare din economia României.

❷ OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL CULTURAL: 4,6% (2017)

Numărul total de angajați cu ocupații în domeniul culturii a depășit 245.000 de persoane la 
sfârșitul anului 2017, atingând 4,6% din numărul total de angajați la nivel național. Aceasta 
este cea mai mare valoare înregistrată, urmând o tendință de creștere în perioada recentă. De 
exemplu, numărul de angajați în domeniul culturii a fost de 162.000 de persoane în 2011, ceea 
ce demonstrează creșterea acestor sectoare cu peste 50% mai mult în 2017 decât în 2011. 
Acest fenomen este în general explicat de 2 factori principali: i) trendul pozitiv al economiei 
României, cu creșteri anuale de 2-5% al PIB, și ii) oportunități oferite populației tinere de a-și 
dovedi talentul inovator, creativ, cultural și capacitatea de a deveni antreprenori de succes în 
astfel de domenii.

Dacă analizăm numărul total de angajați la nivel național, există o creștere a cotei sectorului 
cultural în total de la 3,7% în 2011 la 4,6% în 2017. Așadar, ritmul de creștere al locurilor de 
muncă în sectoarele culturale este mai mare decât cel al economiei naționale din acest punct 
de vedere.

Rezultatele ne spun de asemenea, că 41,5% dintre angajați sunt femei, pe când 58,5% sunt bărbați. 
Cel mai mare număr de angajați femei sunt programatori (10,5%), urmate de analiști (8,3%), 
specialiști în marketing (5,5%) și bibliotecari (4,2%). Cel mai mare număr de angajați bărbați sunt de 
asemenea programatori (17,0%), urmați de ingineri IT (7,2%) și analiști (5,7%). Poate fi remarcată 
încă o dată importanța sectorului IT în România, care a devenit un angajator-cheie.

Ponderea persoanelor cu ocupație în cultură 
în total populație angajată

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale (2017). 
Metodologie: UNESCO CDIS
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Per total, sunt peste 80.000 de locuri de muncă în sectorul IT. Specialiștii în marketing, arhitecții 
și bibliotecarii însumează peste 18.000 de locuri de muncă.

Locurile de muncă create în domeniul central sunt de 59,5%, pe când angajații suport reprezintă 
40,5%. În domeniul central, primul loc este ocupat de analiști (11,4%), urmați de specialiștii în 
marketing (5,5%), bibliotecari cu studii superioare (3,2%) și arhitecți (2,7%). Desigur, primul loc 
în activitățile de suport îl ocupă programatorii (35,4%).

Potrivit clasificării ISIC, 5,80% din salariați, indiferent de ocupația lor, sunt angajați în întreprinderi 
culturale, cu cel mai mare număr de locuri de muncă în instituțiile de educație terțiară (20,0% 
din personal), urmează posturile de tehnicieni și consultanți tehnici (19,0%), ambele categorii 
constituind activități centrale. Activitățile de telecomunicații prin rețele angajează 28.000 de 
oameni sau 9,9% (activitate suport). Publicitatea este de asemenea un angajator important 
cu mai mult de 25.000 de locuri de muncă sau 8,8%. Per total, potrivit acestei clasificări, 79% 
dintre locurile de muncă sunt create în activitățile centrale. Un alt rezultat important referitor la 
clasificarea ISIC este reprezentat de un echilibru mult mai bun al alangajării în funcție de sexe, cu 
47,6% femei și 52,4% bărbați.

❸ CHELTuiELi pEnTru CuLTurĂ ALE GOSPODĂRIILOR: 2,45% (2016)

Ponderea cheltuielilor culturale în consumul total al gospodăriilor este de 2,45%, cu o 
diferență semnificativă între zonele urbane și rurale, respectiv aproape 61% pentru zona 
urbană. În general, există o creștere a acestor cheltuieli cu 9% în 2016 față de 2012.

Cea mai mare pondere este înregistrată pentru serviciile culturale, respectiv aproape 60%. 
Cheltuielile pentru cărți reprezintă 10,5%, iar cele cu presa numai 6.3%. Există două posibile 
explicații: i) cele mai multe publicații tipărite s-au mutat online, în mare parte gratuit, și  
ii) în era digitală este foarte dificil să vinzi conținut media tipărit. În ceea ce privește cărțile, 
rezultatul scăzut reflectă probabil intrarea și expansiunea dispozitivelor de tip e-reader pe 
piață, cu un segment de consumatori în creștere care încep să prefere aceste dispozitive în 
defavoarea cărților tipărite. Cu toate acestea, cheltuielile pentru cărți au crescut cu 165% în 
2016, în comparație cu 2012.

Încă nu există statistici referitoare la vânzările de dispozitive e-reader, dar preferința pentru 
cumpărarea dispozitivelor audio-video și foto este evidentă. Cheltuielile gospodărești pentru 
aceste dispozitive sunt de 17,6% și au fost cu 250% mai ridicate în 2016 în comparație cu 2012, 
aceasta fiind de fapt cea mai mare creștere dintre toate bunurile și serviciile culturale avute în 
vedere.

Ponderea angajaților din instituții culturale 
în total populație angajată

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale (2017). 
Metodologie: UNESCO CDIS

Ponderea cheltuielilor de consum ale gospodăriei pentru activități,  
bunuri și servicii culturale în total cheltuieli de consum ale gospodăriei

Sursa: Institutul Naţional de Statistică (2016). 
Metodologie: UNESCO CDIS
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RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA STATISTICILOR CULTURALE

Pentru a evalua obiectiv impactul culturii asupra dezvoltării economice, este necesar să se asigure disponibilitatea surselor de date.

CONTRIBUȚIA ACTIVITĂȚILOR CULTURALE LA PIB
Pentru a evalua în mod clar contribuția activităților culturale la PIB-ul național, ar trebui să fie disponibilă o bază de date a situațiilor financiare anuale, care să includă bilanțul, 
contul de profit și pierdere, precum și alți indicatori financiari și economici importanți. Există și o problemă de cuantificare a contribuției meșteșugurilor care nu au un cod CAEN 
dedicat. România are o tradiție îndelungată în fabricarea acestor bunuri, și prin urmare, includerea lor în contribuția totală este importantă.

LOCURI DE MUNCĂ ÎN CULTURĂ 
În ceea ce privește clasificarea ISCO, Inspecția Muncii ar trebui să creeze o bază de date anuală pentru a permite analiza seriilor de timp. 

CHELTUIELI PENTRU CULTURĂ ALE GOSPODĂRIILOR
Colectarea și raportarea acestor date ar trebui îmbunătățite pentru a permite o mai bună structurare a datelor la nivel de trei cifre. De asemenea, cheltuielile gospodăriilor 
pentru bunurile și serviciile culturale ar trebui să permită calcularea decilelor și a cuantilelor, precum și o distribuție adecvată a datelor pe zonele urbane și rurale. 
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EDUCAȚIA

Educația oferă oamenilor aptitudinile și cunoștințele necesare, dar și oportunitatea 
de a deveni cetățeni influenți, fiind totodată și un drept cultural fundamental. 
Educația joacă un rol cheie în promovarea societății bazate pe cunoaștere, capabilă să 

elaboreze strategii inovatoare pentru viitoare provocări. Ciclul educațional oferă, de asemenea, 
un mediu vital pentru construirea, învățarea și transmiterea valorilor și preferințelor culturale, 
care ar putea încuraja integrarea socială și toleranța. De asemenea, educația este esențială 
pentru promovarea și valorificarea diversității culturale și pentru încurajarea talentelor noi și 
a creativității.

Dimensiunea Educației examinează relația dintre educație, cultură și dezvoltarea umană prin 
intermediul evaluării educației incluzive, prin valorizarea interculturalismului, prin diversitate 
culturală și creativitate, dar și prin oportunități de a dobândi aptitudini profesionale în domenii 
ce țin de cultură.

❹ ÎNVĂȚĂMÂNT INCLUZIV 0,94/1 (2010)

Indicele numărului mediu de ani de școlarizare este un indicator de referință cu o valoare de la 
0 la 1. Rezultatul 1 este rezultatul optim, care reflectă eforturile autorităților publice de a oferi 
o educație completă, corectă și incluzivă. 

Rezultatul indicelui numărului mediu de ani de școlarizare pentru România este de 0,94, ceea 
ce arată că numărul mediu de ani de școlarizare a populației cu vârste cuprinse între 15 și 24 
de ani este de 9,5 ani, și că 1% din această populație are mai puțin de 4 ani de școlarizare. 
Acest lucru indică faptul că există unele inegalități sociale și economice care se reflectă în nivelul 
de educație al tinerilor. O posibilă explicație este creșterea diferențelor dintre zonele urbane 
și rurale și imigrarea masivă din ultimii 10 ani. Patru dintre cele mai relevante strategii în acest 
domeniu sunt: Strategia pentru Educație și Formare Profesională în România pentru perioada 
2016-2020, Strategia Națională pentru Învățarea pe Tot Parcursul Vieții pentru perioada 2015-
2020, Strategia Națională pentru Educație Terțiară pentru perioada 2015-2020 și Strategia 
națională pentru cercetare, dezvoltare și inovare pentru perioada 2014-2020. Obiectivele 
comune ale acestor strategii, care sunt în armonie cu obiectivele Strategiei Europene pentru 
anul 2020, sunt: sprijinul creșterii economice și îmbunătățirea incluziunii sociale (reducerea 
abandonului școlar și a numărului persoanelor cu risc de sărăcie sau excludere socială).

Indicatori de Bază Descriere

EDUCAȚIE INCLUzIVĂ ►►► Indexul mediei anilor de școală a 
populației cu vârsta între 17 și 22 de ani, 
ajustat ca să reflecte inegalitățile

EDUCAȚIE mULTILIGVIsTICĂ ►►► Procentul orelor de educație dedicate 
promovării multilingvismului în relație cu 
numărul total de ore dedicat studierii limbilor 
(primii doi ani de școală generală-gimnaziu)

EDUCAȚIE ARTIsTICĂ ►►► Procentul orelor de educație dedicate 
educației artistice în relație cu numărul total 
de ore (primii doi ani de școală generală)

FORmARE PROFEsIONALĂ ÎN 
sECTORUL CULTURAL

►►► Indicele coerenței și acoperirii educației 
tehnice și vocaționale și sistemului de 
educației terțiar în domeniul culturii

Indexul mediei anilor de școală a populației cu vârsta între 17 și 22 de ani,  
ajustat ca să reflecte inegalitățile

Sursa: Raportul de monitorizare global EFA, Identificarea marginalizării (2010)  
Barro and Lee, Rezultatele educației (2010)
Metodologie: UNESCO CDIS
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❺ ÎNVĂȚĂMÂNTUL MULTILINGV 52% (2018)

Indicele de 52% reflectă nivelul relativ bun de promovare a multilingvismului în România, 
arătând că, din totalul orelor de limbă predate în primele două clase din gimnaziu, un procent 
de 48,33% sunt dedicate limbii oficiale, 45,00% limbilor internaționale și 6,67% limbilor vorbite 
de minoritățile naționale. 
În România există zece minorități naționale cu acces la educație în limba lor maternă, enumerate 
în Legea 282/2007 pentru ratificarea Cartei Europene pentru Limbi Regionale sau Minoritare: 
bulgari, cehi, croați, germani, magiari, ruși, sârbi, slovaci, turci și ucraineni.

Din mai multe tipuri de școli secundare, gimnaziile sunt cel mai bine reprezentate în ceea ce 
privește numărul de elevi care le frecventează. Potrivit sistemului educațional național, există 
șase tipuri de gimnazii: gimnaziul clasic, gimnaziul pentru minoritățile naționale, gimnaziul cu 
specializare în muzică, coregrafie, arte vizuale și sport.
În fiecare dintre aceste gimnazii, în clasele a cincia și șasea, limba română este predată patru 
ore pe săptămână, exceptând gimnaziile pentru minoritățile naționale, unde sunt dedicate 
limbii materne a respectivului grup minoritar patru ore pe săptămână, alături de patru ore de 
limba română și două ore de limbă străină. Educația multilingvă are un nivel bun în România 
și este exprimată printr-o foarte bună reprezentare a limbilor străine și a limbilor minorităților 
naționale în programă.

❻ EDUCAȚIA ARTISTICĂ 14,01% (2017)

Procentul orelor de pregătire dedicate educației artistice în primii doi ani de gimnaziu (clasele 
cinci-șase) este de 14,01%. Cel mai des întâlnite materii de studiu artistice sunt muzica, artele 
vizuale și artele frumoase. Acest procent este considerat destul de scăzut în România, în 
comparație cu procentul orelor dedicate științei (22%) în raport cu numărul total de ore de 
pregătire.

Pentru a oferi un nivel superior de prioritate educației artistice, organizațiile societății civile 
(ONG-uri) au dezvoltat în ultimii ani câteva inițiative cu scopul de a sprijini legătura dintre 
educație și cultură și de a compensa decalajul dintre instituțiile culturale și cele educaționale. 
Una dintre ele este inițiativa “Sprijinirea culturii în educație” finanțată în perioada 2013-2017 
de fondurile naționale și internaționale.

Procentul orelor de educație dedicate promovării multilingvismului  
în relație cu numărul total de ore dedicat studierii limbilor 

(primii doi ani de școală generală-gimnaziu)

Sursa: Planurile cadru de învățământ, Ministerul Educației (2018). 
Metodologie: UNESCO CDIS

Procentul orelor de educație dedicate educației artistice 
în relație cu numărul total de ore 
(primii doi ani de școală generală)

Sursa: Institutul Naţional de Statistică (2016). 
Metodologie: UNESCO CDIS

Limbi oficiale / naționale

Limbile minorităților naționale

Limbile internaționale

Ore dedicate  
educației artistice



18

În legătură cu eforturile guvernamentale de a promova și încuraja capacitățile artistice și creative 
ale tinerilor, Ministerul Educației a inițiat un program special Școala Altfel care încurajează 
dezvoltarea competențelor și abilităților legate de arte și cultură în rândul copiilor de la școala 
primară până la liceu. Programul durează cinci zile consecutive, se derulează în timpul anului 
școlar și poate fi programat în orar în funcție de decizia fiecărei instituții de învățămnt.

❼ FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL CULTURAL: 0,9/1 (2018)

Indicele pentru formare profesională în cultură este foarte crescut (0,9/1) și arată numărul 
mare de cursuri culturale disponibile educaţiei terţiare şi tehnice din România.

În România există 25 de facultăți având cursuri aferente profesiilor culturale, de la cursuri 
de conservare și restaurare, la cursuri de producție cinematografică și montaj, management 
cultural, producție și distribuție muzicală.

În ceea ce privește educația tehnică, există în jur de 50 de facultăți în instituții de învățământ 
superior acreditate cu profil tehnic, în câteva domenii culturale. Cu toate acestea, sunt cursuri 
în mare parte de muzică și arte vizuale, în timp ce managementul cultural nu este reprezentat 
deloc, ceea ce explică faptul că cererea pentru formare profesională în cultură este încă destul 
de mare. Nevoile de Formare în Instituțiile Publice de Cultură – o cercetare desfășurată în 
2016 de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală a subliniat principalele 
arii culturale cu deficit în formare: management cultural, patrimoniu cultural, management 
administrativ în cultură, artele spectacolului, biblioteconomie și IT.

Având în vedere faptul că Strategia Națională pentru Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015-2020 
vede formarea continuă ca pe o componentă majoră a politicilor de învăţare pe tot parcursul 
vieții, cu obiectivul general de a crește competitivitatea și de a sprijini dezvoltarea unei societăți 
bazate pe cunoaștere, este nevoie ca autoritățile să lucreze mai intens pentru atingerea acestor 
obiective.

Indicele coerenței și acoperirii educației tehnice și vocaționale și sistemului de 
educației terțiar în domeniul culturii

Sursa: Instituții de Educație Superioară din România  (2018). 
Metodologie: UNESCO CDIS

Indicele coerenței și acoperirii educației tehnice și vocaționale  
și sistemului de educației terțiar în domeniul culturii

Sursa: Instituții de Educație Superioară din România (2018). 
Metodologie: UNESCO CDIS

Tehnic
Terțiar



19

RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA STATISTICILOR CULTURALE

ÎNVĂȚĂMÂNTUL MULTILINGV
Pentru a avea o imagine mai bună a educației multilingve, este necesar să existe date disponibile despre cursurile opționale din numărul total de cursuri de limbi străine 
din programa școlară.

EDUCAȚIE ÎN ARTĂ
Ministerul Educației ar trebui să îmbunătățească statisticile referitoare la numărul de elevi înscriși la învățământul secundar și terțiar din școlile și universitățile de artă.

FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL CULTURII
Ministerul Educației ar trebui să îmbunătățească statisticile referitoare la cadrele didactice angajate în învățământul secundar și terțiar în școlile și universitățile tehnice.

Tehnic
Terțiar
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GUVERNANȚĂ
Guvernanţa culturală se referă la punerea la punct a cadrului normativ, a politicilor 
publice, infrastructurii, capacităţii instituţionale şi proceselor care vizează promovarea 
dezvoltării culturale favorabile incluziunii, structurarea sectorului cultural dinamic 
şi promovarea diversităţii. Guvernanţa culturală creează condiţiile în care sunt 
exercitate drepturile culturale, esenţiale pentru dezvoltarea unei societăţi paşnice, în 

care indivizii au posibilitatea de a duce o viaţă împlinită, creativă, în concordanţă cu valorile lor. 
Astfel, guvernanţa culturală joacă un rol-cheie în asigurarea unei depline contribuţii a culturii la 
dezvoltarea umană favorabilă incluziunii, în acord cu cadrul normativ în domeniu.   

Dimensiunea Guvernanţă examinează sistemul de management cultural, evaluând cadrul 
general privind protejarea şi promovarea culturii, cadrul instituţional pentru cultură, drepturile 
culturale şi diversitatea culturală, distribuţia infrastructurii culturale selectate care facilitează 
participarea la viaţa culturală; de asemenea, stabileşte mecanisme instituţionale pentru 
participarea societăţii civile la luarea deciziilor.

❽ CADRUL NORMATIV PENTRU CULTURĂ: 0,95/1 (2018)

Punctajul de 0,95/1 indică faptul că în România există cadrul normativ necesar pentru 
protejarea şi promovarea culturii, a drepturilor culturale şi a diversităţii culturale.  

Marea majoritate a instrumentelor internaţionale obligatorii au fost ratificate, în timp ce 
principiile declaraţiilor şi recomandărilor universale au fost în mare parte încorporate în 
legislaţia naţională, cu unele excepţii notabile, printre care Recomandarea UNESCO privind 
statutul artistului (1980). Au fost făcute eforturi în direcţia integrării într-o politică publică 
a Statutului Artistului, cu o iniţiativă de a elabora o propunere de politică publică pentru 
susţinerea şi stimularea sectoarelor culturale şi creative şi o consultare publică a sectorului 
cultural, ambele organizate de Ministerul Culturii în 2009. Două rapoarte au fost publicate de 
Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală – Proiect de politică pentru stimularea 
creativităţii: propuneri din partea creatorilor, ONG-urilor şi companiilor din sectorul cultural 
(2009) şi o actualizare a raportului, în 2011. Deşi statutul sau condiţia artistului din România 
reprezintă o preocupare a sectorului cultural, sunt necesare etape suplimentare în vederea 
identificării unor măsuri concrete. Aprobarea prin Memorandum al Guvernului, în februarie 
2017, a priorităților Cărţii albe pentru deblocarea potenţialului economic al sectoarelor 

Indicatori de Bază Descriere

CADRUL NORmATIV PENTRU 
CULTURĂ

►►► Indicele de dezvoltare a cadrului 
normativ pentru protecția și promovarea 
culturii, a drepturilor culturale și a diversității 
culturale 

CADRUL INsTITUTIONAL șI DE 
POLITICI PUBLICE

►►► Indicele de dezvoltare a politicilor și 
cadrului institutional pentru protecția și 
promovarea culturii, a drepturilor culturale 
și a diversității culturale

DIsTRIBUȚIA 
INFRAsTRUCTURILOR 
CULTURALE

►►► Distribuția infrastructurilor culturale 
selectate raportată la distribuția populației 
țării în cadrul diviziunilor administrative 
situate imediat sub nivelul statal (la nivel 
județean)

PARTICIPAREA sOCIETĂȚII 
CIVILE LA GUVERNANȚĂ

►►► Indicele de promovare a participării 
profesioniștilor din domeniul culturii 
și a minorităților în formularea și 
implementarea politicilor culturale, a  
măsurilor și programelor care îi vizează

Indicele de dezvoltare a cadrului normativ pentru protejarea  
și promovarea culturii, a drepturilor culturale și a diversității culturale

Sursa: Consultare cu principalii factori interesați (2018). 
Metodologie: UNESCO CDIS
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culturale şi creative din România, elaborată de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare 
Culturală, marchează un progres important în acest context.

❾ CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI AL POLITICILOR PUBLICE PENTRU CULTURĂ: 0,96/1 (2018)

Deşi rezultatul de 0,96/1 pentru politici publice şi cadru instituţional pentru cultură indică 
existenţa  unui cadru instituţional funcţional, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, sunt 
necesare eforturi suplimentare în vederea asigurării unui cadru coerent pentru implementarea 
politicilor publice.

S-au depus eforturi semnificative pentru elaborarea unui cadru strategic pentru cultură, însoţit 
de un plan de acţiune şi un buget alocat. Cele două cadre strategice – Strategia sectorială 
pentru cultură şi patrimoniu naţional pentru perioada 2014-2020 şi Strategia naţională pentru 
cultură şi patrimoniu naţional 2016-2022 nu au fost aprobate prin Hotărâre a Guvernului. Este 
prevăzut a se realiza un nou cadru strategic pentru 2021-2027, care va fi pregătit cu finanţare 
europeană.
În prezent, singurele cadre strategice asumate oficial care guvernează sectorul culturii sunt 
Programul de Guvernare 2018-2020 (care enumeră priorităţile pentru Cultură) şi Cartea albă 
pentru deblocarea potenţialului economic al sectoarelor culturale şi creative din România (2016).

❿ DISTRIBUŢIA INFRASTRUCTURILOR CULTURALE: 0,52/1 (2018)

Rezultatul acestui indicator este de 0,52/1, unde 1 reprezintă situația în care infrastructurile 
culturale selectate sunt distribuite în mod egal între județe, în funcție de dimensiunea relativă 
a populației lor. Au fost obținute variații semnificative între distribuția muzeelor, a instituţiilor 
şi companiilor de spectacole sau concerte și a bibliotecilor pe teritoriul României, după cum se 
poate constata din punctajul final obținut de 0,52/1 care indică o menținere a inegalităților 
de acces la aceste facilități culturale.

Bibliotecile, cu un scor de 0,80/1, se situează pe primul loc, având în vedere strânsa legătură 
a acestora cu sistemul naţional de educaţie (există biblioteci şcolare şi biblioteci universitare), 
aspect care asigură nu numai un număr semnificativ mai mare al bibliotecilor decât cel al 
muzeelor sau  al centrelor expoziţionale, dar şi o distribuţie relativ echilibrată, cu deviaţii mai 
puţin importante decât în cazul celorlalte două categorii (bibliotecile sunt uniform răspândite 
pe tot teritoriul României).  

Indicele de dezvoltare a politicilor publice și a cadrului instituțional  
pentru protejarea și promovarea culturii, a drepturilor culturale  

și a diversității culturale

Sursa: Consultare cu principalii factori interesați (2018). 
Metodologie: UNESCO CDIS

Distribuția infrastructurilor culturale selectate raportată la distribuția 
populației tării în cadrul diviziunilor administrative situate imediat  

sub nivelul statal

Sursa: Institutul Național de Statistică (2018). 
Metodologie: UNESCO CDIS
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Cu un scor de 0,32/1, muzeele sunt cel mai inegal distribuite în teritoriu, cu aproape de două ori (1,6 
dacă atât unităţile centrale, cât şi filialele şi secţiile sunt numărate) mai multe muzee fiind prezente 
în mediul urban, în comparaţie cu mediul rural. Calculul distribuţiei infrastructurilor culturale a avut 
la bază exclusiv unităţile centrale, excluzând filialele şi / sau secţiile, în timp ce în cazul spațiilor  
expoziţionale dedicate artelor spectacolului au fost luate în considerare doar cele cu minimum  100 
de locuri. În cazul muzeelor, numărul filialelor şi secţiilor  este foarte apropiat de cel al unităţilor de 
bază (440 de unităţi de bază şi 322 de filiale şi secţii), element care poate contribui la o mai bună 
percepţie a distribuţiei muzeelor în teritoriu, la nivel judeţean şi în Bucureşti.

În ceea ce priveşte categoria de săli dedicate artelor spectacolului, care în România a fost 
asimilată categoriei instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, aceasta ar fi trebuit 
să includă şi o parte dintre aşezămintele culturale, însă, în lipsa unor statistici oficiale, aceste 
aşezăminte nu au fost luate în considerare. 

⓫ PARTICIPAREA SOCIETĂŢII CIVILE LA GUVERNANŢA CULTURALĂ: 0,93/1 (2018)  

Punctajul de 0,93/1 indică faptul că în România există  oportunităţi de acces şi participare la 
elaborarea politicilor publice şi la procesul decizional, atât pentru minorităţi, cât şi pentru 
profesioniştii din domeniul culturii.

Participarea minorităţilor la nivel naţional este asigurată prin Consiliul Minorităţilor Naţionale 
– organ consultativ guvernamental fără personalitate juridică –, coordonat de Departamentul 
pentru Relaţii Interetnice, subordonat prim-ministrului şi coordonat de ministrul adjunct pentru 
coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Consiliul este compus din 3 reprezentanţi ai 
organizaţiilor minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României.

În timp ce la nivel naţional reuniunile Consiliului sunt permanente, la nivel local, Departamentul 
pentru Relaţii Interetnice menţine legături permanente şi cooperează cu autorităţile 
administraţiei publice locale, întâlnirile acestora fiind mai degrabă punctuale (ad-hoc).

Participarea profesioniştilor din domeniul culturii la nivel naţional şi local în procesele legate de 
formularea şi punerea în aplicare a diverselor măsuri este asigurată de o serie de mecanisme 
instituţionale, cum ar fi comisiile naţionale de specialitate pentru patrimoniu cultural, care 
funcţionează sub egida Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale: Comisia Naţională a 
Monumentelor Istorice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, Comisia Naţională pentru 
Salvgardarea Patrimoniului Imaterial, Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public, 
Comisia Naţională pentru Arheologie.

Indicele de promovare a participării profesioniștilor din domeniul culturii  
și a minorităților în formularea și implementarea politicilor culturale,  

a măsurilor și programelor care îi vizează

Sursa: Consultare cu principalii factori interesați (2018)
Metodologie: UNESCO CDIS
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Comisia Naţională a Monumente Istorice propune avizarea metodologiilor, normelor şi măsurilor 
tehnico-ştiinţifice din domeniul protecţiei monumentelor istorice, precum şi strategiile conexe. 
În acelaşi timp, aceasta stabileşte priorităţile pentru lucrările şi măsurile necesare pentru 
asigurarea protejării monumentelor istorice, indiferent de situaţia lor juridică şi de sursa de 
finanţare. Comisia aprobă Lista Monumentelor Istorice, întocmită de Institutul Naţional al 
Patrimoniului, propune monumente pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural şi natural 
mondial, precum şi în Lista patrimoniului cultural mondial în pericol, elaborate de UNESCO, 
aprobă sigla monumentelor istorice, propune sau respinge clasarea, declasarea, neclasificarea 
şi modificarea grupei de clasare a monumentelor istorice şi îndeplineşte alte atribuţii date în 
competenţa sa, conform legii.

În ceea ce priveşte protecţia monumentelor istorice, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 
are 12 comisii zonale organizate la nivel local, care sunt organisme specializate descentralizate 
ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.

 

RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA STATISTICILOR CULTURALE

INFRASTRUCTURA CULTURALĂ
Distribuția spaţiilor dedicate artelor spectacolului, care în România au fost asimilate categoriei instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, nu include așezămintele 
culturale, deoarece nu sunt disponibile date oficiale privind această componentă a infrastructurii culturale. În prezent, Institutul Național de Statistică evaluează activitatea 
cultural-artistică în România pe baza a 4 chestionare statistice – CULT 1 – “Activitatea Bibliotecilor”, CULT 2 – “Activitatea Muzeelor și colecțiilor publice”, CULT 3 – “Activitatea 
instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte” și CULT 4 – “Activitatea Editurilor de ziare și  reviste”. Un chestionar statistic dedicat ar trebui conceput și pentru 
așezămintele culturale. 
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PARTICIPAREA SOCIALĂ

Cultura joacă un rol central în menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
bunăstării oamenilor şi comunităţilor. Practicile, bunurile şi expresiile culturale 
sunt vehiculele esenţiale pentru crearea, transmiterea şi reinterpretarea valorilor, 

atitudinilor şi convingerilor prin care oamenii şi comunităţile exprimă semnificaţiile pe care le 
dau vieţii şi dezvoltării lor. Aceste valori, atitudini şi convingeri modelează natura şi calitatea 
relaţiilor sociale, au un impact direct asupra sentimentului de integrare, emancipare, încredere, 
toleranţă la diversitate şi cooperare şi orientează acţiunea individuală şi colectivă.

Dimensiunea participării sociale examinează un mod multidimensional în care cultura 
afectează menţinerea şi îmbunătăţirea unui mediu favorabil progresului şi dezvoltării sociale, 
prin analiza nivelului de participare culturală şi de integrare într-o anumită societate, precum şi 
a sentimentului de solidaritate, cooperare şi libertate de autodeterminare.

⓬ PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI CULTURALE ÎN SPAŢIUL PUBLIC: 24,0% (2018)

Indicele activităţilor culturale în spaţiul public  arată un nivel scăzut de participare culturală în 
România, cu  numai 24% din populaţie care a participat cel puţin o dată la activităţi culturale 
în ultimul an. Nivelul scăzut al consumului de arte ale spectacolului influenţează nivelul total 
al consumului cultural în spaţiul public. Vizitele la un parc istoric / cultural sau la un obiectiv de 
patrimoniu (monumente, locuri istorice sau artistice, situri arheologice) au cel mai mare nivel 
de participare (37%), în timp ce participarea la un concert sau un spectacol muzical are cel mai 
mic nivel (6%). Este important de observat că vizitele la muzeu, la o galerie de artă sau la o 
expoziţie de artizanat sunt egale cu prezenţa la cinema/festival de film (aproape 30%).

În timp ce în trecut femeile erau cei mai activi consumatori culturali, în 2017 bărbaţii erau 
cei mai activi în spaţiul public, în special în cazul prezenţei la un concert sau un spectacol de 
muzică live (56% bărbaţi versus 44% femei) şi în cazul vizitelor la muzeu, la galeriile de artă sau 
la expoziţiile de artizanat şi  al frecventării unui cinema sau festival de film (53% bărbaţi versus 
47% femei). Din contră, parcurile istorice/culturale sau obiectivele de patrimoniu (monumente, 
locuri istorice sau artistice, situri arheologice) sunt vizitate mai mult de către femei (51% femei 
versus 49% bărbaţi), în timp ce nu există nici o diferenţă de gen în cazul prezenţei la teatru (50% 
pentru ambele genuri).

Indicatori de Bază Descriere

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚI 
CULTURALE ÎN sPAȚIUL PUBLIC

►►► Procentul populației care a participat 
cel puțin o dată în ultimele 12 luni la 
activități culturale în spațiul public

PARTICIPAREA ÎN ACTIVITĂȚI 
CULTURALE IDENTITARE

►►► Procentul populației care a participat 
cel puțin o dată în ultimele 12 luni la activități 
culturale identitare

TOLERANȚĂ FAȚĂ DE ALTE 
CULTURI

►►► Gradul de toleranță în societate față de 
oameni din diferite medii culturale

ÎNCREDERE INTERPERsONALĂ ►►► Gradul de încredere interpersonală

LIBERTATEA DE  
AUTO-DETERmINARE 

►►► Scorul median al libertății de  
auto-determinare percepute

Procentul populației care a participat cel puțin o dată în ultimele 
12 luni la activități culturale în spațiul public

Sursa: Barometrul de Consum Cultural  (2017). 
Metodologie: UNESCO CDIS

Au participat la 
activități culturale 
în spațiul public
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Majoritatea consumatorilor culturali au un venit pe gospodărie de sub 1.000 de lei (în jur de 220 €)  
pe lună. Procentul consumatorilor cu acest nivel de venit au cel mai mare nivel de prezenţă la 
evenimente ce ţin de artele spectacolului (concerte sau spectacole de muzică live – 82% şi teatru – 
82%), iar vizitele într-un parc cultural / istoric sau într-un obiectiv de patrimoniu (monumente, locuri 
istorice sau artistice, situri arheologice) au cel mai mic nivel de participare.

Majoritatea consumatorilor culturali trăiesc în zone urbane, în special în oraşe mari, pe când în 
zonele rurale cele mai vizitate locuri sunt muzeele şi galeriile de artă sau expoziţiile de artizanat 
şi parcurile istorice sau culturale sau obiectivele de patrimoniu (47%). Cea mai mare diferenţă 
dintre zonele urbane şi rurale se înregistrează în frecventarea unui cinematograf / festival de 
film (60% în spaţiul urban versus 40% în spaţiul rural).

Majoritatea consumatorilor culturali în spaţiul public sunt persoane cu vârste cuprinse între 
40 şi 49 de ani şi tineri (18-29 ani). Persoanele din prima categorie de vârstă preferă să viziteze 
parcurile istorice / culturale sau obiectivele de patrimoniu (monumente, locuri artistice sau 
istorice sau situri arheologice) (56%), în timp ce persoanele tinere preferă cinematograful /
festivalurile de film (41%) sau concertele / spectacolele de muzică live (38%).

Majoritatea consumatorilor culturali au absolvit şcoala primară sau gimnazială. Oamenii care 
au absolvit şcoala primară preferă muzeele, galeriile de artă sau expoziţiile de artizanat (42%) şi 
concertele sau spectacolele de muzică live (35%), în timp ce persoanele care au absolvit şcoala 
gimnazială preferă cinematograful / festivalurile de film şi parcurile istorice / culturale sau 
obiectivele de patrimoniu (monumente, locuri artistice sau istorice, situri arheologice) (55%).

13  PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI CULTURALE DE CONSTRUIRE A IDENTITĂŢII: 82,0% (2018)

Indicele activităţilor pentru construirea  identităţii este destul de mare în România: mai 
mult de 80% din populaţie a participat măcar o dată la ritualuri / evenimente / ceremonii 
comunitare sau a participat la un festival naţional sau local în ultimul an. Aproximativ de 93% 
din totalul persoanelor au participat la ritualuri / evenimente / ceremonii ce ţin de comunitate 
(nunţi, înmormântări, naşteri şi ritualuri similare de trecere) în ultimele 12 luni.

Procentul populației care a participat cel puțin o dată în ultimele 
12 luni la activități culturale identitare

Sursa: Barometrul de Consum Cultural  (2018). 
Metodologie: UNESCO CDIS

Au participat la 
activități culturale 
identitare
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Femeile sunt participanţi mai activi la activităţi de consolidare a identităţii, în special în cazul 
ritualurilor / evenimentelor / ceremoniilor ce ţin de comunitate (nunţi, înmormântări, naşteri 
şi ritualuri similare de trecere). Persoanele care sunt cel mai des angajate în activităţile de 
construire a identităţii au un venit de 1.000 de lei (în jur de 220 €) pe lună. Ele trăiesc majoritar 
în zone rurale, au peste 50 de ani şi au absolvit şcoala primară sau gimnazială. Procentele sunt 
mai mari în cazul participării la rituri / evenimente/ceremonii legate de comunitate (nunţi, 
înmormântări, naşteri şi alte rituri de trecere) în ultimele 12 luni.

⓮ TOLERANŢA FAŢĂ DE ALTE CULTURI: 67,8% (2018)

Indicele toleranţei faţă de alte culturi este destul de mare în România. Peste 60% din populaţie 
este dispusă să accepte ca vecini oameni de rase diferite, imigranţi / muncitori străini sau 
oameni de religii diferite.

Nu există diferenţe importante între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte toleranţa altor culturi, 
în timp ce persoanele mai în vârstă par a fi mult mai tolerante cu persoanele din alte culturi 
decât persoanele tinere.

Chiar dacă toleranţa declarată a respondenţilor este mare, Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării a înregistrat şi a rezolvat în perioada 2002-2010 peste 559 de petiţii 
pentru probleme legate de etnie, 347 – legate de dizabilităţi, 78 pentru probleme religioase, 
111 pentru probleme legate de vârstă şi 50 pentru discriminare sexuală.

⓯ ÎNCREDEREA INTERPERSONALĂ: 15,9% (2018)

Indicele încrederii interpersonale de 15,9% este foarte scăzut în România, în special printre 
tineri. Oamenii din zonele urbane sunt mult mai prudenţi în relaţiile cu alte persoane (86%), în 
comparaţie cu persoanele din spaţiul rural (80%). Aceasta se datorează tensiunii din societatea 
românească dintre valorile tradiţionale şi moderne, accentuate în procesul tranziţiei către o 
economie de piaţă.

Procentele încrederii interpersonale au crescut din 2012, când, potrivit rezultatelor Anchetei 
Valorile Globale în România, aproape 90% dintre oameni şi-au declarat prudenţa în relaţia cu 
alte persoane.

Gradul de toleranță în societate față de oameni  
din diferite medii culturale

Sursa: Barometrul de Consum Cultural (2018). 
Metodologie: UNESCO CDIS

Gradul de încredere interpersonală

Sursa: Barometrul de Consum Cultural (2018).   
Metodologie: UNESCO CDIS
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⓰ LIBERTATEA DE AUTODETERMINARE: 9,5% (2018)

Indicele libertăţii de autodeterminare  de 9,5% este scăzut în România, în special în cazul 
persoanelor sub 40 de ani. 

Persoanele care locuiesc în spaţii rurale au declarat un nivel scăzut de autodeterminare, în 
comparaţie cu persoanele care locuiesc în spaţii urbane. Nu există diferenţe semnificative între 
femei şi bărbaţi şi între persoanele cu diferite grade de educaţie în ceea ce priveşte libertatea 
de autodeterminare. Rezultatele ar putea fi explicate de ultimele evenimente care au avut loc 
în societatea românească, cu multe schimbări în sistemul legal şi fiscal.

RECOMANDARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA STATISTICILOR CULTURALE

TOLERANŢA LA ALTE CULTURI
ÎNCREDEREA INTERPERSONALĂ
LIBERTATEA DE AUTODETERMINARE
Este necesar să existe actualizări anuale ale cercetărilor pe temele de mai sus.

Scorul median al libertății de auto-determinare percepute

Sursa: Barometrul de Consum Cultural (2018).  
Metodologie: UNESCO CDIS
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EGALiTATEA DE GEn

Egalitatea între genuri nu este doar recunoscută pe plan internaţional ca parte integrantă 
esenţială a dezvoltării durabile, egalitatea de gen este însoţită de respectarea diversităţii 
culturale şi a drepturilor culturale atunci când este plasată în cadrul drepturilor omului 
care favorizează incluziunea şi egalitatea de acces la drepturi şi oportunităţi. Politicile 
şi intervenţiile vizate în favoarea egalităţii de gen influenţează puternic atitudinile şi 

percepţiile privind rolurile de gen şi îmbunătăţesc în practică nivelul egalităţii de gen. În plus, 
atitudinile şi percepţiile culturale joacă un rol-cheie în orientarea unor astfel de politici şi măsuri. 
Cu toate acestea, politicile necesită oameni: trebuie să fie sprijinite de membrii comunităţii 
pentru a avea succes şi durabilitate.

Dimensiunea Egalitatea  de Gen analizează legăturile sau lacunele care există între promovarea 
şi valorificarea egalităţii de gen prin politici şi activităţi specifice, precum şi percepţia privind 
egalitatea de gen bazată pe cultură.

⓱ ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR LEGATE DE EGALITATEA DE GEN: 0,67/1 (2017)

Egalitatea de gen este analizată din perspectiva capacităţilor şi a oportunităţilor: ea priveşte 
capacităţile şi oportunităţile de participare şi angajare activă în cultură şi în propria societate, 
atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.

În România există o legislaţie care priveşte problemele legate de gen. În ceea ce priveşte 
educaţia, găsim cele mai mici diferenţe între femei şi bărbaţi. Legislaţia românească şi sistemul 
educaţional sunt cuprinzătoare; aşadar, fetele şi băieţii au drepturi şi şanse egale în ceea ce 
priveşte accesul la educaţie. Diferenţele înregistrate în România nu sunt atât de mari în ceea 
ce priveşte implicarea în piaţa muncii şi şansele ca femeile să obţină locuri de muncă  în egală 
măsură cu bărbaţii. Cea mai mare diferenţă dintre femei şi bărbaţi s-a înregistrat cu privire la 
participarea femeilor în viaţa politică şi în ceea ce priveşte puterea de a lua decizii (79% bărbaţi 
versus 21% femei în politică şi luarea de decizii).
 

Indicatori de Bază Descriere

OBIECTIVE BAzATE PE 
EGALITATEA DE GEN

►►► Diferențele dintre femei și bărbați 
în domenii precum: politică, muncă și 
educație, dar și în cadrul legislativ (rezultat 
obiectiv)

PERCEPȚIA DEsPRE 
EGALITATEA DE GEN

►►► Nivelul Evaluării Pozitive  a Egalității 
dintre Genuri (indicator subiectiv)

Indicele diferențelor dintre femei și bărbați în domeniul politic, educațional 
și al muncii și din  perspectiva legislației care țintește egalitatea de gen

Sursa: Femeile in Parlament (2016), Barro and Lee (2010), Institutul Național de Statistică al 
României (2017). 
Metodologie: UNESCO CDIS 
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În ceea ce priveşte legislaţia egalităţii dintre genuri, sistemul are mai degrabă nevoie de 
îmbunătăţiri sau de o adaptare mai precisă a legislaţiei. În acest sens, există un angajament 
strategic pentru a promova şanse egale  de gen, care s-a stabilit pentru perioada 2016-2019. 
Acest angajament  priveşte 5 domenii cheie de acţiune: independenţa economică egală pentru 
femei şi bărbaţi; remuneraţie egală pentru responsabilităţi de muncă egale (problemă rezolvată 
prin legea salarizării unitare); egalitate în luarea deciziilor; demnitate, integritate şi oprirea 
violenţei bazate pe gen; promovarea egalităţii de gen în afara Uniunii Europene.

Întrucât rezultatul de 0,67% nu este foarte mare, sunt necesare îmbunătăţiri suplimentare, 
în special când vine vorba despre legislaţie sau strategii politice care ar putea implica femeile 
într-o măsură mai mare în viaţa publică şi politică. 

⓲ PERCEPŢIA DESPRE EGALITATEA DE GEN: 58% (2018) 

Rezultatul de 58% indică faptul că este o diferenţă între percepţia bărbaţilor şi a femeilor şi 
valorile sociale şi culturale. 
Când analizăm acest lucru, este important să luăm în considerare aspectele care definesc opinia 
generală a populaţiei, precum educaţia, cultura, valorile şi credinţele: cu cât nivelul de educaţie 
sau cultură este mai mare, cu atât mai ridicată este percepţia pozitivă în raport cu egalitatea 
de gen.
Rezultatul este legat de direcţiile strategice cuprinse în Angajamentul Strategic al României 
pentru Egalitate de Şanse pentru femei şi bărbaţi 2016-2019, care conţine 5 priorităţi şi acţiuni 
cheie:

y	Creşterea participării femeilor pe piaţa muncii şi statut economic egal pentru femei şi 
bărbaţi;

y	Reducerea diferenţelor de remunerare, a diferenţelor dintre femei şi bărbaţi în ceea ce 
priveşte câştigurile şi pensiile şi combaterea sărăciei din rândul femeilor;

y	Promovarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi în procesul decizional;

y	Combaterea violenţei bazate pe gen şi ajutorarea şi protejarea victimelor;

y	Promovarea egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor în toată lumea.

Nivelul de evaluare pozitivă privind egalitatea de gen

Sursa: Barometrul de Consum Cultural (2018).  
Metodologie: UNESCO CDIS

Level of positive assessment of gender equality

Source: Cultural Consumption Barometer (2018).                                                                        
Methodology: UNESCO CDIS
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COMUNICARE

Comunicarea este schimbul de gânduri, cunoştinţe, mesaje sau informaţii. Între 
cultură şi comunicare există o strânsă legătură. Cultura necesită diferite forme de 
comunicare pentru a înflori, a crea, a fi re-creată şi a fi împărtăşită. În acelaşi timp, 
cultura formează o mare parte a conţinutului şi a formelor de comunicare. Împreună, 

cultura şi comunicarea au potenţialul de a produce şi de a disemina o importantă bogăţie de 
informaţii, cunoştinţe, idei şi conţinut, contribuind la extinderea opţiunilor persoanelor, creând 
un mediu favorabil dezvoltării incluzive în favoarea oamenilor.

Dimensiunea Comunicare analizează măsura în care interacţiunea pozitivă dintre comunicare 
şi cultură promovează evaluarea drepturilor la liberă exprimare, a oportunităţilor existente de 
acces şi utilizare a internetului şi a conţinutului producţiei interne în contextul serviciilor publice 
de difuzare a conţinutului audiovizual.

⓳ LIBERTATEA DE EXPRESIE: 62/100 (2017)

Potrivit indicelui de libertate a presei de 62 de puncte, România este plasată la graniţa dintre 
ţară parţial liberă şi  ţară liberă.

Luând în considerare datele disponibile din această sursă, şi în absenţa  unor studii şi statistici 
naţionale, putem concluziona că presa e parţial liberă. În prezent, nu putem lua în calcul  o 
stare ideală a libertăţii presei sau a informaţiei diseminate în media online şi offline.

Luând în considerare diverse contexte politice beligerante şi dezbaterile controversate care 
sunt frecvent legate de libertatea presei şi având în vedere acuzaţiile numeroase de manipulare 
şi control al informaţiei din mass media, este imposibil de afirmat că în România există un 
mediu favorabil pentru libertatea presei. Un exemplu elocvent  poate fi regăsit în numeroasele 
acuzaţii de ştiri false, în special în cazul celor care circulă în mediul online.

Indicatori de Bază Descriere

LIBERTATEA DE ExPREsIE ►►► Indicele libertății textelor scrise, 
transmisiunilor și surselor media bazate 
pe internet

ACCEsUL șI UTILIzAREA 
INTERNETULUI

►►► Procentul utilizării individuale a 
internetului

DIVERsITATEA CONȚINUTULUI 
FICȚIONAL LA TELEVIzIUNEA 
PUBLICĂ

►►► Raportul dintre durata anuală de emisie 
a programelor româneşti de televiziune/
ficțiune din totalul duratei anuale de difuzare 
a programelor de televiziune/ficţiune pe 
canalele TV publice naționale gratuite

Indicele libertății mass-media pentru activități de tipărit, difuzare și 
comunicare prin internet 

Sursa: Freedom House (2017). 
Metodologie: UNESCO CDIS
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PERCEPŢIA ASUPRA LIBERTĂŢII DE EXPRESIE (INDICATOR SUPLIMENTAR): 64% (2018)

Aproximativ 64% dintre români cred că libertatea de expresie este garantată în totalitate în 
ţara lor. Având în vedere că acest procent reprezintă mai mult de jumătate dintre respondenţii 
de la nivel naţional, putem concluziona că oamenii au în general un sentiment de siguranţă că 
beneficiază de dreptul de a avea păreri şi opinii.

⓴ ACCESUL ŞI UTILIZAREA INTERNETULUI: 55,70% (2017) 

Pe baza ipotezei că o utilizare sporită a TIC, inclusiv a Internetului, de către un segment mai 
mare al populaţiei poate contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare socială, culturală şi 
economică, acest indicator ia în considerare procentul utilizatorilor de Internet ca proxy pentru 
a evalua gradul de promovare şi democratizare a utilizării tehnologiilor digitale în ţară şi, prin 
urmare, posibilitatea populaţiei de a avea acces la conţinutul cultural şi creativ şi de a dezvolta 
noi forme de creativitate şi participare.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în anul 2017, 55,70% din populaţia României utiliza 
Internetul. Accesul populaţiei la internet este posibil în cazul în care există acces la infrastructura 
care permite utilizarea acestui serviciu. În România, accesul la Internet este în cea mai mare 
măsură posibil în zonele urbane, în timp ce în zonele rurale infrastructura de acces la internet 
este mai slabă. Majoritatea utilizatorilor de internet provin din zone urbane cu peste 200.000 
de locuitori - 86%.

De asemenea, utilizatorii de internet sunt, în general, persoane cu un nivel de educaţie mediu şi 
ridicat. Una dintre explicaţii este legată de faptul că persoanele cu studii au mai multe şanse să 
înţeleagă cum funcţionează mecanismele digitale şi cum funcţionează o conexiune la calculator 
şi la internet. Este nevoie de alfabetizare digitală pentru persoanele care nu sunt “nativi digitali”: 
generaţia mai în vârstă (“imigranţii digitali”) care nu s-a aflat în contact cu mediul digital la fel de 
mult ca generaţiile mai tinere. Oamenii mai tineri folosesc internetul mai des decât generaţiile 
mai în vârstă şi, pentru că asistăm la o digitalizare generală a vieţii noastre de zi cu zi, se poate 
aprecia că ar putea fi nevoie în viitor de unele măsuri care să ajute la alfabetizarea digitală a 
oamenilor. Extinderea internetului în zonele rurale este, prin urmare, o necesitate. De fapt, 
Guvernul a început implementarea unor proiecte (de ex. construirea infrastructurii de internet) 
în toate regiunile României în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, cu fonduri 
europene din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Procentul din populația generală a României care consideră că libertatea  
de exprimare este complet garantată la noi în țară

Sursa: Barometrul de Consum Cultural (2018)
Metodologi: UNESCO CDIS

Procentul populației din România care folosește internetul

Sursa: Insititutul Național de Statistică (2017). 
Metodologie: UNESCO CDIS

Procentul din populație
care folosește internetul
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ECONOMIA ŞI SOCIETATEA DIGITALĂ (INDICE SUPLIMENTAR): 0,35 (2016)

Indicele Economiei şi Societăţii Digitale (DESI) 2016 plasează România pe locul 28 din totalul 
celor 28 de state membre ale UE. Utilizatorii de Internet din România se angajează într-o gamă 
largă de activităţi online. Citesc ştiri online (67%), ascultă muzică, vizionează filme şi joacă 
jocuri online (46%), folosesc Internetul pentru a comunica prin apeluri vocale sau video (42%) 
sau prin intermediul reţelelor sociale (78%) şi obţin conţinut video prin conexiunile de bandă 
largă (în mare parte prin Video la cerere - 36%). Faţă de anul trecut, pentru majoritatea acestor 
activităţi,  implicarea românilor este mai mică, cu excepţia utilizării reţelelor sociale, care au 
avut cea mai mare creştere. Dacă românii sunt dornici să se angajeze în special activităţi pe 
reţelele sociale, ei sunt foarte reticenţi în a se angaja în tranzacţii online. În ciuda progreselor 
înregistrate, ponderea utilizatorilor români de internet care utilizează online banking (9,6%) sau 
fac cumpărături online (18%) este cea mai mică dintre toate ţările UE. Aceasta este principala 
provocare pentru România în ceea ce priveşte utilizarea internetului de către cetăţenii săi, 
deoarece o economie digitală este parţial alimentată de încrederea cetăţenilor în canalul online.

DIVERSITATEA CONŢINUTULUI FICŢIONAL ÎN TELEVIZIUNEA PUBLICĂ şi VÂNZĂRI DE 
BILETE PENTRU FILME DE PRODUCŢIE INTERNĂ (INDICE ALTERNATIV): 2,02% (2017)

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în 
2017, producţiile cinematografice interne au avut 280.910 (2,02%) de spectatori în sălile 
cinematografice, în timp ce producţiile străine au avut 13.596.560 (97,98%) de spectatori.

Explicaţia pentru această diferenţă uriașă -  în ce priveşte numărul de spectatori ar putea fi 
legată de nivelul de interes în rândul publicului pentru astfel de producţii, însă am putea lua 
în considerare şi nivelul de promovare a filmelor naţionale în comparaţie cu filmele străine. 
Pentru acestea din urmă, promovarea este mai mare şi, prin urmare, numărul de spectatori 
este mai mare.

RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA STATISTICILOR CULTURALE

DIVERSITATEA CONŢINUTULUI FICŢIONAL LA TELEVIZIUNEA PUBLICĂ: Este nevoie de date şi statistici mai detaliate pentru diversitatea conţinutului ficţional din televiziunea 
publică, asigurate de Societatea Română de Televiziune.
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PATRIMONIU

Patrimoniul contribuie la constanta punere în valoare a culturii şi identităţii, fiind un 
instrument important pentru transferul de experienţă calificată, competenţe şi cunoştinţe 
între generaţii. El reprezintă o sursă de inspiraţie pentru operele contemporane şi 
promovează accesul la diversitatea culturală. Mai mult, patrimoniul cultural are un mare 

potenţial economic, de exemplu în legătură cu sectorul turismului. Cu toate acestea, patrimoniul 
reprezintă un bun fragil, care necesită politici publice şi modele de dezvoltare care să păstreze şi 
să promoveze diversitatea şi unicitatea acestuia în scopul dezvoltării durabile.

Dimensiunea Patrimoniu examinează instituirea şi punerea în aplicare a unui cadru 
multidimensional pentru protejarea, conservarea şi promovarea sustenabilităţii patrimoniului.

22  SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI: 0,85/1 (2018)

Punctajul relativ ridicat de 0,85/1 privind sustenabilitatea patrimoniului la nivelul autorităţilor 
publice ar trebui să aibă în vedere o schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte definirea 
patrimoniului la nivel naţional, deoarece în categoria de patrimoniu au fost incluse atât 
patrimoniul cultural (mobil, imobil, imaterial), cât şi patrimoniul natural.

S-au obţinut scoruri mai mari pentru protejarea, salvgardarea şi managementul patrimoniului 
(0,89/1), precum şi pentru înregistrări şi înscrieri (0,87/1), cu un scor mai mic pentru 
transmiterea şi mobilizarea sprijinului (0,79/1). Aceste aspecte evidenţiază faptul că,  deşi 
patrimoniul este înregistrat şi inventariat şi există legislaţia specifică şi programele dedicate de 
finanţare şi de consolidare a capacităţii, trebuie să se facă mai multe eforturi pentru creşterea 
gradului de conştientizare, pentru înţelegerea importanţei patrimoniului şi pentru investiţii în 
acest domeniu.  

Componenta Înregistrări şi înscrieri arată că sunt necesare măsuri suplimentare în ceea ce 
priveşte patrimoniul imaterial – România nu a înscris niciun element pe Lista Patrimoniului 
cultural imaterial care are nevoie de salvgardare urgentă şi niciunul dintre programele şi 
proiectele din acest domeniu nu a fost selectat ca exemplu de bună practică în domeniul 
salvgardării de către Comitetul Interguvernamental al  Convenţiei din 2003 pentru Salvgardarea 
Patrimoniului Cultural Imaterial.

Indicatori de Bază Descriere

sUsTENABILITATEA 
PATRImONIULUI

►►► Indicele de dezvoltare a unui cadru 
multidimensional pentru sustenabilitatea 
patrimoniului

Indice de dezvoltare a unui cadru multidimensional  
pentru sustenabilitatea patrimoniului

Sursa: Consultare cu principalii factori interesați (2018).                                                    
Metodologie: UNESCO CDIS
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La nivel naţional, Înregistrările şi Înscrierile referitoare la patrimoniul natural şi cultural sunt 
realizate pentru ambele categorii de patrimoniu;  pentru patrimoniul natural: Baza de Date 
IBIS; pentru patrimoniul cultural: Lista Naţională a Monumentelor Istorice, Inventarul Naţional 
al Patrimoniului Imaterial şi înscrierile făcute în listele dedicate ale Institutului Naţional al 
Patrimoniului (Tezaur sau Fond), în cazul patrimoniului mobil.

În ceea ce priveşte componenta de Protejare, salvgardare şi management există un buget 
dedicat anual, la nivel naţional, pentru protejarea şi conservarea patrimoniului cultural la nivelul 
Institutului Naţional al Patrimoniului, care administrează Programul Naţional de Restaurare a 
Monumentelor Istorice, în timp ce pentru patrimoniul natural există bugete dedicate pentru 
administratori / custozi şi pentru Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi, de asemenea, 
un buget dedicat pentru Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Deşi există legislaţie sectorială specifică, în ceea ce priveşte patrimoniul cultural, nu au existat 
planuri de management elaborate în ultimii trei ani, spre deosebire de patrimoniul natural, 
pentru care, în aceeaşi perioadă de timp, au fost aprobate 217 Planuri de Management, precum 
şi Planul de Management şi Regulamentul de Administrare al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 
(Hotărârea Guvernului nr. 763/2015).

Alte dimensiuni  analizate au evidenţiat că se depun eforturi semnificative în ceea ce priveşte 
planurile de gestionare a riscului la dezastre (deşi sunt necesare măsuri specifice privind 
implementarea în domeniul patrimoniului cultural); în ceea ce priveşte existenţa unor centre 
de documentare pentru patrimoniul natural, patrimoniul cultural material şi imaterial (deşi 
nu există o reţea stabilită la nivel naţional); cu referire la elaborarea de studii ştiinţifice asupra 
pericolelor care ameninţă patrimoniul (au fost identificate studii numai în domeniul arheologiei, 
ca parte a Cronicii Cercetărilor Arheologice) şi, nu în ultimul rând, în ceea ce priveşte rolul 
explicit al patrimoniului cultural pentru dezvoltare, care a fost integrat în legislaţia specifică 
referitoare la Planificarea Spaţială Naţională, precum şi în Strategia de Dezvoltare Teritorială a 
României.

Alte domenii investigate au inclus Cunoştinţele și întărirea capacității, unde principalul furnizor 
de formare de specialitate la nivel naţional a fost Institutul Naţional pentru Cercetare şi 
Formare Culturală, şi Implicarea comunităţii, unde a fost identificată necesitatea de a reînființa 
comitetele de management pentru monumentele istorice înscrise în Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO.

Componenta Transmiterea şi mobilizarea sprijinului a arătat faptul că în România majoritatea 
obiectivelor importante de patrimoniu sunt identificate în mod clar pentru vizitatori, cu servicii 
de ghidaj / interpretare destinate  vizitatorilor disponibile la cele mai vizitate trei muzee /

Indice de dezvoltare a unui cadru multidimensional  
pentru sustenabilitatea patrimoniului 

Sursa: Consultare cu principalii factori interesați (2018).  
Metodologie: UNESCO CDIS
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monumente istorice: Castelul Bran, Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti“ şi Complexul 
Naţional Muzeal Astra Sibiu.

Au fost identificate o serie de centre şi asociaţii comunitare care reprezintă exemple de bune 
practici pentru transmiterea şi susţinerea patrimoniului imaterial (Fundaţia Mihai Eminescu 
Trust şi Şcoala de la Piscu), în timp ce Zilele Europene ale Patrimoniului şi evenimentele 
legate de Anul European al Patrimoniului (2018) au fost identificate ca programe naţionale de 
conştientizare pentru  informarea şi educarea publicului larg cu privire la semnificaţia, valoarea 
şi fragilitatea patrimoniului.

Alte iniţiative identificate se referă la programele şcolare de sensibilizare şi promovare a tuturor 
formelor de patrimoniu cultural în rândul elevilor din şcoala primară (Muzeul Naţional de Artă 
al României şi Asociaţia De-a Arhitectura), precum şi la campaniile media destinate sensibilizării 
cu privire la patrimoniu (campania Brâncuşi e al meu).

Proiectul Cronicari Digitali al Institutului Naţional al Patrimoniului, împreună cu activităţile şi 
proiectele susţinute de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în 2017 şi 2018, în timpul 
sărbătoririi Zilelor Europene ale Patrimoniului, au cuprins o serie de măsuri specifice pentru 
a implica societatea civilă şi / sau sectorul privat în protejarea, conservarea şi transmiterea 
patrimoniului.

Un aspect care implică eforturi suplimentare şi atenţie se referă la necesitatea de a încheia 
acorduri oficiale cu operatorii de turism pentru protecţia, conservarea şi promovarea 
obiectivelor de patrimoniu.
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IMPLEMENTARE

Implementarea proiectului CDIS în România a început în ianuarie 2018 şi s-a încheiat în decembrie 2018.

În parteneriat cu şi în numele Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale din România, CDIS a fost implementat de Institutul Naţional pentru Cercetare şi 
Formare Culturală. Pe lângă acestea, echipa naţională a CDIS pentru România a fost compusă din următoarele instituţii: Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul 
Muncii şi Justiţiei Sociale - prin Inspecţia Muncii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, Ministerul Mediului, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Turismului, Institutul Naţional 
de Statistică, Consiliul Naţional al Audiovizualului din România, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între 
Bărbaţi şi Femei, Institutul Naţional al Patrimoniului.

În timpul procesului de implementare, echipa naţională a fost sprijinită de Biroul Regional pentru Ştiinţă şi Cultură al UNESCO în Europa şi de Biroul său Antenna 
de la Sarajevo: domnul Siniša Šešum, privind supravegherea procesului de implementare la nivel naţional şi domnişoara Alma Mrgan–Slipičević, care a oferit 
echipei asistenţă consultativă în procesul de colectare a datelor şi de construire de indicatori.

Primul atelier naţional a avut loc în aprilie 2018 la Bucureşti, cu scopul de a prezenta metodologia şi procesul de implementare unei mari varietăţi de părţi 
interesate. Participanţii au fost experţi din instituţiile care au fost recunoscute ca posibili contribuitori în asigurarea surselor de date şi a datelor brute pentru 
anumite domenii sau care au fost evaluaţi ca posibili contribuitori datorită experienţei lor calificate în analiza rezultatelor.

Participanţii la al doilea atelier naţional, care a avut loc în decembrie 2018, au contribuit la analiza şi interpretarea rezultatelor, datele prezentate fiind acceptate 
ca rezultate finale pentru România.

În plus faţă de aceste două ateliere, echipa naţională a României a participat la reuniunea regională “Implementarea Indicatorilor UNESCO Cultură pentru 
Dezvoltare în Europa de Sud-Est: rezultate, impact, lecţii învăţate şi calea de urmat”, care a avut loc pe data de 17 mai 2018, la Bruxelles. Organizat de Biroul 
Regional pentru Ştiinţă şi Cultură al UNESCO în Europa, reuniunea a avut ca scop evidenţierea şi împărtăşirea rezultatelor parţiale şi a experienţelor dobândite 
prin implementarea indicatorilor CDIS în ţările din Europa de Sud-Est, în scopul extinderii activităţilor în alte ţări din regiune. La întâlnire au participat experţi 
care au reprezentat ministerele culturii şi / sau autorităţile competente relevante din ţările membre ale Consiliului de Miniştri ai Culturii din Europa de Sud-Est 
- Consolidarea Culturii pentru Dezvoltare Durabilă.

Datorită lipsei surselor de date naţionale şi internaţionale, Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală a colectat date pentru 5 dintre indicatori 
în cadrul sondajului realizat pentru Barometrul de Consum Cultural 2018.

Dintre cei 22 de indicatori de bază, 21 au putut fi construiţi utilizând sursele interne şi internaţionale disponibile (rată de implementare de 95%). În plus, au fost 
construiţi 1 indicator alternativ şi 1 indicator suplimentar pentru dimensiunea Comunicare.
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VALOAREA ADĂUGATĂ A CDIS ÎN ROMÂNIA

Implementarea CDIS în România a generat o valoare adăugată considerabilă. Este primul instrument cu o abordare multidisciplinară, combinând diverse ştiinţe 
sociale cu cercetări în elaborarea de politici publice, abordând, în acelaşi timp, importanţa culturii pentru dezvoltarea generală a societăţii. Ca instrument al 
Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale, CDIS a contribuit la înţelegerea conceptului de patrimoniu care foloseşte 
definiţia sa cuprinzătoare, incluzând patrimoniul cultural şi natural.

Analiza  rezultatelor CDIS consolidează includerea culturii în agenda naţională de dezvoltare: au fost generate noi fapte şi cifre şi s-au dat noi contextualizări datelor 
existente, ceea ce contribuie la consolidarea agendei pentru cultură şi dezvoltare. Rezultatele vor ajuta Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi alţi 
actori relevanţi în formularea documentelor de politici publice pentru sectorul cultural bazate pe dovezi şi în sensibilizarea cu privire la importanţa culturii pentru 
dezvoltarea durabilă din România din perspectiva celor şapte dimensiuni analizate.

Procesul de implementare participativă a contribuit, de asemenea, la dezvăluirea oportunităţilor de colaborare sporită în domeniul culturii şi dezvoltării între părţile 
naţionale interesate. De exemplu, colectarea de date pentru dimensiunea patrimoniului a subliniat faptul că patrimoniul şi protecţia, promovarea şi transmiterea 
acestuia ar trebui să fie o responsabilitate comună a unei largi varietăţi de părţi interesate, în special în contextul dezvoltării durabile. În plus, implementarea CDIS 
este văzută ca o oportunitate de a spori cooperarea instituţiilor care pot gestiona şi elabora programe de finanţare, cum ar fi Ministerul Economiei şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi al Administraţiei Publice, sprijinind astfel realizarea planurilor şi proceselor naţionale de dezvoltare.

Informaţiile privind implementarea CDIS în România şi rolul acestor indicatori în recunoaşterea contribuţiei culturii şi a impactului acesteia asupra dezvoltării au 
fost incluse în National Voluntary Review privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă “Transformarea către o Românie durabilă şi rezistentă”, 
unde cei 22 indicatori CDIS au fost folosiţi pentru a arăta legătura culturii cu 9 obiective de dezvoltare strategică şi 36 de obiective ale Agendei 2030.

Pe lângă impactul pe care l-a avut la nivel naţional procesul de implementare a CDIS în România, implementarea contribuie şi la rezultatele la nivel internaţional, 
datele furnizate de Echipa CDIS România fiind în conformitate cu indicatorii generaţi în alte ţări, constituind prima bază de date internaţională privind cultura 
pentru dezvoltare. Aceste date şi analiza acestora întăresc promovarea agendei cultură pentru dezvoltare prin utilizarea faptelor şi cifrelor, contribuind, totodată, 
la promovarea includerii indicatorilor culturali în instrumentele şi măsurile de dezvoltare utilizate pe scară largă.
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Indicatorii UNESCO Cultură pentru Dezvoltare (CDIS) reprezintă un instrument 
de susținere şi elaborare de politici publice dezvoltat între anii 2009 şi 2014 
în cadrul Convenției din anul 2005 privind Protecția și Promovarea Diversității 
Expresiilor Culturale. CDIS combină cunoștințele experților cu o metodologie 
dovedită și adaptată contextului și nevoilor țărilor cu venituri scăzute şi medii. 
Principalele sale obiective sunt:

•	 Să furnizeze o justificare bazată pe dovezi pentru includerea culturii 
în strategiile și planurile de dezvoltare naționale și internaționale;

•	 Să culeagă noi date pentru politici informate și sisteme de monitorizare 
pentru cultură;

•	 Să construiască capacități în colectarea și analiza datelor privind 
cultura şi dezvoltarea;

•	 Să promoveze conștientizarea rolului culturii în dezvoltarea durabilă 
prin dialog inter-instituțional participativ; și

•	 Să încurajeze o înțelegere comparabilă la nivel internaţional.

Pentru mai multe informaţii privind rezultatele CDIS, analizele şi datele 
distribuite pe ţări, vizitaţi www.unesco.org/creativity/cdis. 

Rapoartele tehnice CDIS pe ţări sunt elaborate numai în scopuri de informare 
şi pentru comunicarea procesului de implementare a CDIS şi a metodologiei de 
construcţie a indicatorilor CDIS la nivel naţional.

Raportul de faţă este disponibil în Open Access (acces deschis) şi ca atare îl 
puteţi distribui gratuit printr-un program de navigare web (browser), puteţi 
păstra o copie electronică sau tipări un exemplar al documentului. Cuprinsul 
Rapoartelor Tehnice de Ţară se bazează pe Manualul Metodologiei CDIS şi pe 
Setul de Instrumente pentru Implementare. Extrase din cuprinsul publicaţiilor 
CDIS menţionate pot fi revizuite, reproduse sau traduse pentru cercetare sau 
studiu individual, dar nu pentru vânzare sau utilizare în legătură cu scopuri 
comerciale. Orice utilizare a informaţiilor din aceste publicaţii va fi însoţită de 
menţionarea surselor. Vă rugăm contactaţi UNESCO (cdis@unesco.org) pentru 
clarificări suplimentare.

Denumirile folosite şi prezentarea materialului din cuprinsul acestui raport nu 
implică exprimarea nici unei opinii, de orice natură ar fi aceasta, din partea 
UNESCO cu privire la statutul legal al oricărei ţări, teritoriu, oraş sau zonă sau 
al autorităţilor sale, sau cu privire la delimitarea frontierelor şi graniţelor sale. 

Ideile şi opiniile exprimate în acest raport aparţin autorilor săi; ele nu reprezintă 
în mod necesar ideile şi opiniile UNESCO şi nu angajează Organizaţia.

DEROGARE DE RESPONSABILITATE

Acest raport este responsabilitatea şi produsul eforturilor Echipelor Naţionale 
însărcinate cu implementarea CDIS, iar UNESCO nu poate fi făcută responsabilă 
în nici un fel pentru calitatea conţinutului. Deşi s-au făcut toate eforturile 
rezonabile pentru a prezenta informaţii exacte, UNESCO nu garantează în nici 
un fel şi nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru nici o eroare, omisiune sau 
deficienţă. Raporturile Tehnice pe Ţări au fost elaborate în limba aleasă de 
Echipele Naţionale respective.

Raport Tehnic pregătit de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare 
Culturală, în strânsă cooperare cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, 
pe baza procesului de colectare a datelor şi a construcţiei Indicatorilor Cultură 
pentru Dezvoltare în România.

Coperta: Annya Crane, pe baza lucrării aparţinând MH Design
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A. INTRODUCERE
Cadrul politic al României este reprezentat de republică democrată 
reprezentativă semi-prezidențială, în cadrul căreia prim-ministrul este 
șeful guvernului și președintele este șeful statului. Puterea executivă 
este exercitată de către președintele republicii și de guvern.  România 
are un sistem multipartid, cu puterea legislativă învestită în Guvern și 
cele două camere ale Parlamentului: Camera Deputaților și Senatul. 
Sistemul judiciar este independent de cel executiv și legislativ.

Constituția României din 1991 (modificată în 2003) proclamă o republică 
democratică și socială, care îşi derivă suveranitatea de la popor. 
Conform constituției, „Demnitatea umană, drepturile și libertățile 
civice, dezvoltarea nestingherită a personalității umane, a dreptății și a 
pluralismului politic sunt valori supreme și garantate”.

Constituția prevede un Președinte, un Parlament, o Curte Constituțională 
și un sistem de justiție separat care include Înalta Curte de Casație și 
Justiție.

Administrația României este relativ centralizată, iar subdiviziunile 
administrative sunt, prin urmare, destul de simplificate. Conform 
Constituției României, teritoriul său este organizat administrativ în 
comune, orașe și județe:

• La nivel de județ: 41 de județe și un oraș cu statut special (București, 
capitala națională);

• La nivelul orașului / comunei: 103 municipii și alte 217 orașe (pentru 
zone urbane) și 2861 comune (pentru mediul rural). Statutul 
de municipiu este acordat orașelor mai mari, dar nu le oferă 
administrațiilor lor puteri mai mari.

Opt diviziuni regionale (denumite regiuni de dezvoltare) au fost create 
în 1998 pentru a coordona mai bine dezvoltarea regională pe măsură ce 
România a avansat spre aderarea la Uniunea Europeană și fiecare regiune 
este formată din mai multe județe. Acestea corespund diviziunilor 
la nivelul NUTS II din statele membre ale Uniunii Europene, dar nu au 
un statut administrativ și nu au un consiliu sau un guvern legislativ sau 
executiv. Începând cu 2009, România este împărțită în 41 de județe și o 
municipalitate care sunt repartizate ca divizii la nivel NUTS III. În prezent, 
România nu are unități NUTS-4, județele fiind alcătuite nemijlocit din 
orașe (unele dintre ele cu statut de municipiu) și comune.

Ca și în toate democrațiile moderne, puterea din România este împărțită 
în trei ramuri independente: legislativ, executiv și judiciar. Prefectul și 
administrația sa au doar prerogative executive. Cu toate acestea, nivelurile 
teritoriale ale sistemului judiciar românesc se suprapun granițelor 
județene, evitându-se astfel complicații suplimentare. În același timp cu 
alegerile locale (ale primarilor și consilierilor pentru orașe și comune), 
este ales Consiliul Județean pentru fiecare județ.

Organizarea culturii și elaborarea politicilor aferente privesc atât nivelul 
central, cât şi nivelurile locale.

Nivelul Central – Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN)

În calitate de organism specializat al guvernului central, Ministerul 
Culturii și Identității Naționale inițiază, dezvoltă, fundamentează și 
asigură implementarea strategiei și a politicilor în domeniul culturii, 
garantând astfel protejarea și promovarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, şi anume: libertatea de exprimare și de 
creație, accesul nerestricționat, nelimitat și egal la cultură, inclusiv la 
moștenirea culturală pentru generația actuală, precum şi protejarea și 
conservarea comorilor culturale ale națiunii pentru generațiile viitoare, 
participarea tuturor cetățenilor la viața culturală, inclusiv la formularea 
politicilor culturale, dreptul la identitate culturală și dreptul la diversitate 
culturală și lingvistică.
Printre obiectivele politicii publice urmărite de Ministerul Culturii și 
Identității Naționale prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind 
organizarea și funcționarea MCIN, dorim să le subliniem pe cele care 
sunt deosebit de relevante pentru domeniul de aplicare al prezentului 
document, și anume:
• dezvoltarea economiei culturale prin asigurarea unui cadru juridic, 

economic, financiar și fiscal eficient şi stimulator, care să răspundă 
nevoilor specifice ale creatorilor, producătorilor și intermediarilor, ale 
instituțiilor culturale publice, ONG-urilor și IMM-urilor din sectoarele 
culturale și creative, precum și nevoilor consumatorului / publicului larg;

• dezvoltarea, reabilitarea și dotarea infrastructurii culturale în 
concordanță cu nevoile culturale actuale și sprijinirea înfiinţării de 
noi muzee și spații expoziționale;

• sprijinirea creației artistice contemporane și stimularea dezvoltării 
sectoarelor culturale și a circulației bunurilor culturale.

• dezvoltarea de politici culturale și educaționale comune, atât în ceea 
ce privește educarea tinerilor pentru consum cultural și îmbunătățirea 



44

abilităților lor creative, cât și în ceea ce privește educația artistică 
specializată și formarea și recalificarea  profesională continuă;

• dezvoltarea și punerea în aplicare, mai întâi ca proiect pilot, a unei 
politici publice care acordă prioritate dezvoltării turismului cultural, 
ca bază pentru dezvoltarea durabilă la nivel local;

• utilizarea fondurilor europene dedicate sectorului cultural în principal 
pentru: restaurarea monumentelor istorice, reabilitarea centrelor 
istorice, încurajarea / promovarea tradițiilor și meșteșugurilor, a 
turismului cultural, a sectoarelor culturale și creative și a pregătirii 
profesionale în aceste sectoare.

După cum înțelegem din obiectivele enumerate mai sus, Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale are în vedere o abordare trans-sectorială, 
al cărei obiectiv principal este inițierea și oficializarea parteneriatelor 
cu Ministerul Educației Naţionale, Ministerul Cercetării şi Inovării, 
Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul 
de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, deși până acum nu a fost stabilite 
astfel de parteneriate.

Strategii
De-a lungul timpului, MCIN a elaborat documente programatice care 
tratează strategii sectoriale sau sub-sectoriale sau politici publice. De 
exemplu, strategii sectoriale au fost dezvoltate în cadrul mai multor 
capitole referitoare la cultură și moștenire culturală (și industria 
cinematografică) cuprinse în Planurile Naționale de Dezvoltare 2004-
2006 și 2007-2013, precum și o Strategie pentru cultură și patrimoniu 
național pentru 2014-2020.
În 2016, a fost elaborat un proiect pentru o Strategie naţională pentru 
cultură şi patrimoniu naţional pentru 2016- 2020, ale cărui obiective 
generale au subliniat importanţa culturii ca factor al dezvoltării durabile, 
precum şi importanţa sectoarelor culturale şi creative (SCC) pentru 
dezvoltare. 
Printre obiectivele principale ale acestor documente programatice se 
numără:

1. Dezvoltarea antreprenorială în SCC;
2. Utilizarea avantajelor competitive pentru dezvoltarea SCC;
3. Creșterea activității comerciale pe piețele externe ale întreprinzătorilor 

români din SCC.
Este demn de remarcat faptul că, încă din 2004, aceste documente 
strategice subliniază importanța sectoarelor culturale și creative și 

necesitatea unui cadru de reglementare și a unui cadru financiar și fiscal 
care să le încurajeze pentru a se dezvolta.

Nivelul Local
Conform sondajului Analiza Capacităților și a Nevoilor de Finanțare din 
perspectiva Strategiei Sectoriale privind Cultura și Patrimoniul Național 
pentru 2014-2020, din numărul total al administrațiilor publice locale 
examinate, 45% au declarat că au finanțat din bugetele lor mai puțin 
de 10 proiecte culturale în perioada 2011-2012, iar 81% au recunoscut 
că au finanțat mai puțin de trei proiecte din schemele de finanțare 
dedicate sectoarelor culturale și creative.

Conștientizarea sistemelor de finanțare SCC a fost foarte scăzută în 
2013, mai puțin de 10% din reprezentanții administrațiilor publice locale 
afirmând că erau familiarizați cu programele naționale și europene de 
finanțare.

În ciuda interesului scăzut și a sprijinului redus de care se bucură din 
partea autorităților publice locale, sectoarele culturale și creative 
continuă să evolueze. Dovadă este poziția de vârf ocupată în clasamentul 
vitalității culturale de către orașele în care sprijinul bugetar a fost foarte 
scăzut în 2010.

Autoritățile locale pot permite stimulente fiscale în legătură cu:

• monumentele istorice și clădirile situate în zona protejată adiacentă 
monumentelor istorice și în zone construite protejate, inclusiv 
clădirile utilizate de organizațiile non-profit exclusiv pentru activități 
non-profit;

• terenurile utilizate de organizațiile non-profit, exclusiv pentru 
activități non-profit, terenuri aparținând asociațiilor și fundațiilor, 
utilizate exclusiv pentru activitățile non-profit, terenuri deținute 
de operatori economici, în cadrul schemelor de ajutor de stat / de 
minimis care respectă normele ajutorului de stat, parcele de teren 
situate în afara orașului în situri arheologice, terenuri nedezvoltate 
clasificate ca situri istorice și arii protejate, terenuri situate în zone 
de protecție a monumentelor istorice și în arii protejate, terenuri 
afectate de cercetări arheologice, pe întreaga durată a acestor 
cercetări;

• taxa pentru eliberarea certificatelor, autorizațiilor și licențelor 
pentru efectuarea lucrărilor de întreținere, reparare, conservare, 
consolidare, restaurare și ameliorare a monumentelor istorice, 
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datorate de proprietarii individuali care efectuează total sau parțial 
aceste lucrări pe cheltuiala proprie; lucrări menite să mențină 
integritatea fizică și mediul construit sau natural al monumentelor 
istorice, finanțate de proprietarii clădirilor situate în zona de protecție 
adiacentă monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile 
documentațiilor de amenajare a teritoriului redactate în condițiile 
legii; lucrări cuprinzând operațiuni de regenerare urbană coordonate 
de administrația locală, pe durata acestor operațiuni.

• diverse activități dezvoltate în industria cinematografică, pentru 
finanțarea filmărilor și platourilor de filmare, cu excepția clădirilor 
deținute sau administrate de autoritățile locale, precum și a filmărilor 
în interiorul acestor clădiri, în cazul producțiilor sau coproducțiilor 
de filme românești (OG 39/2005, cu modificările și completările 
ulterioare, Articolul 59, alineatele (2) - (3)).

B. SETUL DE INDICATORI
Urmând instrucțiunile metodologice din manual, au fost definiți 
indicatori care măsoară contribuția culturii la dezvoltarea generală din 
România. Indicatorii sunt distribuiți pe 7 dimensiuni.

SUB-COMPONENTE / INDICATORIDIMENSIUNE

 Contribuția activităților culturale la PIB
 Locuri de muncă în cultură
 Cheltuielile aferente culturii ale gospodăriilor 

ECONOMIE

 Educație incluzivă
 Educație Multilingvă
 Educație ArtIstică
 Formare profesională în sectorul culturii

EDUCAȚIE

 Cadrul normativ pentru cultură 
 Cadrul instituțional și al politicilor publice pentru 
cultură 
 Distribuția infrastructurii culturale
 Participarea societății civile la guvernanța culturală

GUVERNANȚĂ

 Participarea la activități culturale
 Participare la activități de construire a identității
 Toleranța faţă de alte culturi
 Încredere interpersonală 
 Libertatea de autodeterminare

PARTICIPARE 
SOCIALĂ

 Nivelul egalității dintre genuri
 Percepția asupra egalității de gen

EGALITATEA  
DE GEN

 Libertatea de exprimare
 Accesul la internet și utilizarea acestuia
 Diversitatea culturală a conținutului ficțional la 
televiziunea publică

COMUNICARE

 Sustenabilitatea patrimoniuluiPATRIMONIU
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1. DIMENSIUNE: ECONOMIE 

Activitățile culturale din România contribuie din ce în ce mai semnificativ la 
dezvoltarea economică și socială națională. Sectoarele culturale şi creative creează 
valoare adăugată, ocupare a forței de muncă și cifră de afaceri, ducând la o 
dinamică pozitivă a antreprenoriatului în acest domeniu și la apariția unui număr 
mare de noi companii. Studiile recente ale Institutului Național pentru Cercetare 
și Formare Culturală (INCFC) au arătat tendințe pozitive şi crescătoare pentru 
principalii indicatori economici, cum ar fi ponderea în PIB, cifra de afaceri totală, 
ocuparea forței de muncă, rentabilitatea sau comerțul exterior. De exemplu,  cifra 
de afaceri a companiilor care desfășoară activități culturale a ajuns la 10 miliarde 

de euro  în 2015, crescând de la 6 miliarde de euro  în 2011, ceea ce demonstrează 
existența unei cereri ridicate a pieței. De asemenea, numărul total de angajați în 
sectorul cultural privat a depășit 225.000 angajați în 2016, comparativ cu 162.000 
de angajați în anul 2011. În termeni macroeconomici, aceasta înseamnă o creștere 
a ponderii forței de muncă a SCC în totalul economiei de la 3,7% în 2011 la 4,6% 
în 2015.  Aceste sectoare reprezintă o mare oportunitate pentru deschiderea unei 
afaceri și pentru dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale în România, întrucât 
numărul de companii  din domeniu a crescut cu 45% în 2016 comparativ cu 2011, 
iar peste 91% dintre aceste companii sunt microîntreprinderi (cu maxim 9 angajați).

1.1. Contribuția Activităților Culturale la PIB

Indicator 

Procentul contribuției activităților culturale private și formale la Produsul Intern 
Brut

Proces 

Pentru realizarea acestui studiu au fost colectate date de la Institutul Național 
de Statistică din România, principala instituție cu roluri și atribuții în colectarea 
și analizarea datelor statistice din România. INS colectează principalii indicatori 
economici și financiari ai întreprinderilor românești  la 4 cifre, conform cu 
clasificarea CAEN rev. 2. Acești indicatori sunt disponibili pentru următoarele 
sectoare ale economiei care sunt parte a PIB: industrie, construcții, comerț și 
servicii. Toate activitățile culturale din metodologia UNESCO sunt incluse în 
aceste categorii, de aceea bazele de date ale INS au putut fi investigate pentru 
a calcula contribuția economică.

În timpul acestui proces, a fost calculată Valoarea Adăugată Brută (VAB) a 
sectoarelor culturale. Totuși, au apărut câteva obstacole deoarece pentru 
unele activități nu au existat date disponibile.  Aceasta s-a datorat faptului că, 
dacă un cod specific CAEN include doar un număr limitat de companii, VAB-
ul sau alți indicatori financiari (ex.: cifra de afaceri) nu sunt afişaţi din motive 
de confidențialitate. Concret, VAB nu a putut fi calculat pentru următoarele 
activități: 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre 

prețioase, 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și 
a programelor de televiziune, 5914 Proiecția de filme cinematografice, 9103 
Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes 
turistic, 1811 Tipărirea ziarelor, 1820 Reproducerea înregistrărilor și 5829 
Activități de editare a altor produse software.

Pentru a aborda această problemă, a fost nevoie de utilizarea unor baze de 
date și a unor informații suplimentare. În primul rând, pentru acest studiu, 
echipa de cercetare nu a avut baze de date pentru două tipuri de activități: 
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 
și 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de 
interes turistic. Cea de-a doua activitate nu ar avea nici un impact substanțial, 
deoarece în baza de date INS s-au găsit doar două companii pentru codul CAEN 
aferent. De asemenea, în studiile anterioare ale INCFC nu a fost identificată 
nicio contribuție economică pentru această categorie.  În ceea ce privește 
fabricarea bijuteriilor, se estimează o contribuție economică extrem de mică. 
Ultimul studiu realizat care a inclus acest sector a fost în 2011 cu date din 2009, 
iar VAB-ul pentru codul CAEN 3212 a fost în jur de 100.000 USD, demonstrând 
contribuția extrem de scăzută.

Pentru celelalte cinci activități, au fost folosite baze de date care au inclus câțiva 
indicatori financiari din bilanțurile societăților, precum cifra de afaceri, cheltuieli 
cu personalul, cheltuieli totale sau profitul net. Totuşi, o problemă a acestei 
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baze de date este faptul că nu include toate variabilele necesare calculării VAB-
ului. O soluție la această problemă a constat în folosirea ratelor istorice din anul 
2016 pentru VAB / cifra de afaceri. 

Deoarece rezultatul principal al activităților culturale constă preponderent în 
servicii și nu în bunuri, raportul dintre VAB și cifra de afaceri este, în general, 
ridicat. De exemplu, raportul este de 35,4% pentru Editare, 42,3% pentru  
Reproducerea înregistrărilor și respectiv 44,8% pentru Editarea de software. 
Aceste rate au fost aplicate cifrei de afaceri înregistrate în 2016 și apoi au fost 
calculate respectivele valori adăugate brute.

Valoarea Adăugată Brută totală pentru activitățile culturale din 2016 a fost 
împărțită la PIB-ul național al aceluiași an, adică 169,7 milioane euro. Cu toate 
acestea, trebuie menţionat că PIB include nu doar VAB, ci și impozitele nete 
(impozite minus subvenții). Așadar, o altă abordare a fost aceea de a împărți 
VAB pentru activitățile culturale la cel național, care conform INS a fost 89,5% 
pentru România (din total PIB)1. 

Rezultate

Rezultatele sunt prezentate în următorul tabel.

Data
Domenii

Central Echipamente / suport

Nr. cifre 4
 An 2016

Sursa INS, România
Rezultat (%) 3,14% 45,78% 54,22%

Contribuția totală a activităților culturale este de 3,14% sau 4,7 miliarde euro, 
arătând importanța acestor sectoare în economia României. Această contribuție 
este extrem de importantă dacă este să o comparăm, de exemplu, cu bugetul 
alocat pentru Educație (4,5% în 2016) sau pentru sectorul Sănătății (5,1% în 2018).

Există un echilibru între domenii, cu o pondere consistentă a activităților 
centrale (45,78%). Activităţile cu cea mai mare contribuție sunt 7111 Activități 
de arhitectură, cu un VAB de 16,0% din total activități culturale. Peste 49.000 de 
companii activează în acest sector, care este în expansiune continuă. De exemplu, 
au fost înființate 631 de companii noi în anul 2017, datorită îmbunătățirii 

1  http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/pib_tr4r2016_1.pdf 

oportunităților de piață. Alte sectoare importante din domeniul central sunt  
7311 Activități ale agențiilor de publicitate (cu 9,8% din VAB activități culturale) și 
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune (cu 6,3% din VAB activități 
culturale).

Din activitățile echipamente / activități suport se remarcă 5829 Activități de 
editare a altor produse software cu 6,3% din total VAB activități culturale.  
Este important de menționat faptul că sectorul IT în general a crescut în mod 
constant în ultimii 10-15 ani, ocupând un rol special în economia națională.

Valoarea adăugată totală a activităților culturale este încă sub valorile înregistrate 
în studiile anterioare, deoarece acestea includeau activitățile IT 6021 Activități 
de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),  6202 Activități de 
consultanță în tehnologia informației,  6203 Activități de management (gestiune 
și exploatare) a mijloacelor de calcul și 6209 Alte activități de servicii privind 
tehnologia informației. Astfel de sectoare ar adăuga o contribuție economică 
de aproximativ 40%. Rezultatul ar putea fi mai ridicat dacă s-ar adăuga datele 
pentru persoanele fizice autorizate (PFA), privitoare la beneficiul brut.

Surse de date

• Institutul Național de Statistică, România, tempo online: http://
statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=INT109C.

• Baza de date Borg Design, 2016
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1.2. Locuri de muncă în Cultură

Indicator

Procentul persoanelor angajate în ocupații culturale în total populație angajată

Proces 

Datele au fost colectate de la Inspecția Muncii, care este un organism specializat 
al administrației publice centrale subordonat Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale. Inspecția Muncii are evidența  populației active angajate pe baza unui 
contract de muncă.

Datele furnizate de către Inspecția Muncii au fost grupate atât conform Clasificării 
Internaționale Standard a Ocupațiilor (ISCO 08), cât și a Clasificării Europene 
Standard a Activităților/Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (CAEN 
rev. 2). Pentru ambele standarde datele au fost disponibile la 4 cifre.  Aceasta 
este 100% în conformitate cu metodologia CDIS. De asemenea, datele au fost 
oferite pentru ambele genuri, masculin și feminin. Anul de referință a al analizei 
este 2017 şi datele reflectă numărul angajaților existenţi în baza de date la 31 
decembrie 2017.

Rezultate

Ocupații culturale în unități culturale dedicate și în instituții neculturale (ISCO)

Numărul total al angajaților cu ocupații culturale a depășit 245.000 de persoane la 
sfârșitul anului 2017, atingând 4,6% din numărul total al angajaților la nivel național. 
Aceasta este valoarea cea mai ridicată înregistrată, urmând o tendință ascendentă 
în perioada recentă. De exemplu, numărul angajaților în domeniul cultural a fost de 
162.000 de persoane în 2011, ceea ce demonstrează creșterea acestor sectoare, cu 
peste 50% mai mult în 2017 decât în 2011. Acest fenomen este în general explicat 
de doi factori principali: i) trendul pozitiv al economiei românești, cu o creștere 
anuală a PIB-ului de 3-5% și ii) oportunitățile oferite tinerilor de a-și dovedi talentele 
creative, inovatoare și culturale și de a deveni antreprenori de succes în SCC.

Dacă analizăm numărul total de angajați la nivel național, vom observa că ponderea 
sectorului cultural a crescut de la 3.7% în 2011 la 4.6% în 2017. Prin urmare, ritmul 
de creștere al ocupării locurilor de muncă în sectoarele culturale este mai mare 
decât cel al economiei naționale.

Ocupații culturale în unități culturale dedicate  
și în instituții neculturale (ISCO)

Data
Gen Domeniu

Femei Bărbați Central Echipamente / Suport
Nr. cifre 6

   

An 2017

Sursa Inspecția 
Muncii

Populație aflată la 
vârsta de muncă n.a.

Comentarii  
Rezultat (%) 4,6% 41,5% 58,5% 59,5% 40,5%

Rezultatele ne mai arată şi faptul că 41,5% dintre angajați sunt femei, în timp ce 
58,5% sunt bărbați. Cel mai mare număr de angajaţi femei sunt programatori 
(10,5%), urmate de analiști (8,3%), specialiști în marketing (5,5%) și bibliotecari 
(4,2%). Cel mai mare număr de angajați bărbați sunt, la rândul lor, programatori 
(17,0%), urmați de ingineri de sisteme informatice (7,2%) și analiști (5,7%). Se 
poate observa încă o dată importanța sectorului IT în România, care a devenit un 
angajator cheie. Acesta este motivul pentru care persoanele care lucrează în acest 
sector beneficiază de unele stimulente fiscale, cum ar fi deduceri de taxe.

Per total, există peste 80.000 de locuri de muncă în sectorul IT. Specialiștii în 
marketing, arhitecții și bibliotecarii însumează peste 18.000 de locuri de muncă.

Locurile de muncă create în domeniul central reprezintă 59,5%, în timp ce domeniul 
echipamente / suport angajează 40,5%. În domeniul central, primul loc este ocupat 
de analiști (11,4%), urmați de specialiști în marketing (5,5%), bibliotecari cu studii 
superioare (3,2%) și arhitecți (2,7%). Desigur, pe primul loc în domeniul suport sunt 
programatorii (35,4%).

Ocupațiile culturale și ocupațiile neculturale în unități dedicate activităților 
culturale (ISIC)

Conform clasificării ISIC, 5,8% dintre persoane sunt angajate în unități culturale, 
indiferent de ocupaţia lor, cu cel mai mare număr de locuri de muncă în 
instituții de învățământ terțiar (20,0% din persoane), urmate de inginerie și 
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consultanță tehnică (19,0%), ambele fiind activități centrale. Activitățile de 
telecomunicații prin rețele angajează 28.000 de persoane sau 9,9% (activitate 
suport). Publicitatea este, de asemenea, un angajator important, cu peste 
25.000 de locuri de muncă sau 8,8%. În general, conform acestei clasificări, 79% 
din locurile de muncă sunt create în activități centrale. Un alt rezultat important 

al ISIC este reprezentat de ocuparea forței de muncă mai echilibrată, cu 47,6% 
femei și 52,4% bărbați.

Surse de date

• Baza de date Inspecția Muncii 2017

1.3. Cheltuielile aferente culturii ale gospodăriilor 

Indicator 

Procentul cheltuielilor de consum finale ale gospodăriilor pe activități, bunuri și 
servicii culturale în totalul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor.

Proces

Informațiile au fost furnizate de Institutul Național de Statistică din România, 
care colectează anual date despre veniturile și cheltuielile gospodăriilor, 
inclusiv despre structura acestora, și publică principalele rezultate pe pagina 
web oficială.

Datele necesare acestui studiu au fost furnizate conform clasificării COICOP, în 
majoritate la trei cifre, cu excepția datelor privind echipamentele şi accesoriile 
audio-video, fotografice şi de procesare a informaţiei, care sunt colectate de 
INS doar la două cifre (09.1). Acest cod colectează date pentru cinci coduri ale 
metodologiei CDIS:

• 9.1.4 Suporturi de înregistrare;

• 9.1.1 Echipamente pentru recepția, înregistrarea și reproducerea 
sunetului și a imaginilor;

• 9.1.2 Echipamente fotografice și cinematografice și instrumente optice;

• 9.1.3 Echipamente de procesare a informației;

• 9.1.5 Repararea echipamentelor audiovizuale, fotografice și de 
prelucrare a informațiilor.

Aceasta a fost o problemă destul de importantă de rezolvat, întrucât codul 9.1.4 
aparține activităților centrale, în timp ce celelalte patru coduri COICOP aparțin 
activităților auxiliare. Mai mult, codul de două cifre 09.1 reprezintă 17,6% din 
cheltuielile totale ale gospodăriilor pentru bunuri și servicii culturale. Deși nu 
este cel mai mare cost, cota sa este totuși relativ mare. Pentru a rezolva această 

problemă, a fost folosit Barometrul de Consum Cultural realizat de INCFC. Mai 
precis, a fost calculată ponderea fiecărui cod format din trei cifre în totalul codului 
09.1. Apoi, ponderile obținute au fost aplicate la valoarea monetară a codului 
09.1 furnizat de INS.

Barometrul de Consum Cultural, un studiu realizat de Institutul Național de Cercetare 
și Formare Culturală, a fost, de asemenea, utilizat pentru a obține distribuția 
geografică a cheltuielilor gospodăriilor pentru bunuri și activități culturale. Institutul 
Naţional de Statistică din România furnizează date pentru bugetele gospodăriilor cu 
privire la distribuția geografică ca medie. Fără întreaga bază de date pentru toate 
gospodăriile care compun eșantionul de investigare, este imposibil să calculăm 
cheltuielile totale ale gospodăriilor pentru bunuri și servicii culturale separat pentru 
zonele urbane și rurale. Prin urmare, Barometrul s-a dovedit a fi o sursă de date 
alternativă adecvată pentru a rezolva această problemă.

Ponderea cheltuielilor gospodăriilor pentru bunuri și servicii culturale a fost 
calculată în raport cu cheltuielile de consum, adică după deducerea din cheltuielile 
totale investiţiilor, a cheltuielilor de producție, impozitelor și contribuțiilor sociale 
și a altor cheltuieli.

Rezultat

Structura cheltuielilor gospodăriilor este următoarea:

• Consum: 71,7%;

• Investiții: 0,4%; 

• Cheltuieli de producție: 3,7%; 

• Impozite și contribuții sociale: 20,3%;

• Alte cheltuieli: 3,8%. 
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Ponderea cheltuielilor culturale în consumul total este de 2,45% în 2016. Există 
o diferență semnificativă între zonele urbane și cele rurale, cu aproape 61% 
pentru cele dintâi. În general, există o creștere a acestor cheltuieli cu 9% față 
de 2012.

Date
Distribuția geografică Domenii

Urban Rural Central Echipamente/
Suport

Nr. cifre 3
  An 2016

Sursa NSI
Rezultat (%) 2,45% 60,90% 39,10% 85,89% 14,11%

Cea mai mare pondere este înregistrată pentru serviciile culturale (cod COICOP 
9.4.2), cu 60%. Cheltuielile pentru cărți reprezintă 11%, în timp ce presa obține 
doar 6%. Pentru presă, o explicație este faptul că majoritatea mass-media s-a 
mutat în online, în mare parte pe gratis și în corelaţie cu zona digitală; este 
din ce în ce mai dificil să se vândă articole media tipărite. În ceea ce privește 
cărțile, o explicație ar putea fi intrarea și extinderea pe piață a cărților audio, 
un segment din ce în ce mai mare de consumatori începând să prefere astfel 
de dispozitive în comparație cu cărțile tipărite. Cu toate acestea, cheltuielile 
pentru cărți au crescut cu 165% în 2016 față de 2012.

Nu există încă statistici privind vânzările de cărți audio, dar preferința pentru 
cumpărarea dispozitivelor audio și video este evidentă. Cheltuielile gospodăriilor 
pentru aceste dispozitive au fost cu 250% mai mari în 2016 față de 2012, aceasta 
fiind de fapt cea mai mare creștere dintre toate bunurile și serviciile culturale 
analizate.

Structura și dinamica cheltuielilor cu bunuri și servicii culturale în perioada 
2012-2016 sunt prezentate în tabelul de mai jos. Dispozitivele de înregistrare 
au cea mai mare creștere, de la 7,5% în 2012 la 17,6% în 2016. De asemenea, 
cheltuielile pentru cărți au crescut substanțial de la 6,8% în 2012 la 10,5% în 
2016. Totuși, presa tipărită s-a confruntat cu o scădere severă de la 15,0% în 
2012 la doar 6,3% în 2016.

Structura cheltuielilor cu bunuri și 
servicii culturale 2012 2013 2014 2015 2016

Echipamente și accesorii audio-
video, fotografice, de prelucrare a 
informațiilor

7,5% 9,7% 9,8% 15,0% 17,6%

Servicii culturale 67,2% 65,9% 66,1% 63,5% 59,7%
Cărți 6,8% 7,5% 10,0% 10,7% 10,5%
Presă 15,0% 13,2% 11,4% 5,8% 6,3%
Bijuterii și ceasuri 3,6% 3,7% 2,8% 4,9% 5,8%

Surse de date

• Institutul Național de Statistică din România, Veniturile și Cheltuielile 
Gospodăriilor în anul 2016: http://www.insse.ro/cms/ro/content/
veniturile-%C5%9Fi-cheltuielile-gospod%C4%83riilor-%C3%AEn-
anul-2016 

• Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală, Barometrul de 
Consum Cultural 2018



51

2. DIMENSIUNE: EDUCAȚIE

Educația este un indicator important al nivelului de dezvoltare al societății și 
poate reflecta inegalitățile sociale, potențialul economic și cultura locală.

Educația este o resursă importantă și contribuie la creșterea durabilă a societății 
noastre.  

2.1. Educație Incluzivă

Introducere

Educația incluzivă este o soluție pentru inegalitățile sociale și ajută la echilibrarea 
efectelor sărăciei și ale deprivării economice. Inegalitățile sociale pot fi sau nu 
perpetuate de la o generaţie la alta, prin urmare educația incluzivă este cheia 
integrării sociale a grupurilor vulnerabile.

Indicator

Indicele mediei anilor de școlarizare a populației cu vârste cuprinse între 17 și 22 
de ani, ajustat pentru a reflecta inegalitățile.

Proces 

Învățământul primar și secundar permite indivizilor să dobândească aptitudini 
de bază și competențe pentru a deveni cetățeni capabili să participe activ la 
cultura, societatea și economia din care fac parte. Numărul mediu de ani de 
școlarizare a populației cu vârsta cuprinsă între 17 și 22 de ani oferă în sine 
informații importante privind nivelul investițiilor publice pentru implementarea 
dreptului cultural la educație, precum şi cu privire la accesul populației la o 
educație suficient de lungă și completă.

Cifrele de referință privind performanța școlară (621 recensământ / observații 
din sondaj) au fost colectate din date de recensământ / anchetă, astfel cum 
au fost compilate de UNESCO, Eurostat, agențiile naționale de statistică și alte 
surse.2 Cifrele de recensământ / anchetă raportează distribuția rezultatelor 
educaționale la populația de peste 17 ani, în funcție de gen și pe grupe de 

2  Robert J. Barro și Jong-Wha Lee, 2012, A New Data Set of Educational Attainment in the 
World, 1950–2010, p. 2

vârstă în intervale de 5 ani, în majoritatea cazurilor în șase categorii: fără 
educație formală (hu), învăţământ primar incomplet (hpi), primar complet 
(hpc), secundar inferior (hsi), secundar superior (hsc) și terțiar (hh).3

Rezultate

Indicele anilor medii de școlarizare este un indicator de referință care are o 
valoare cuprinsă între 0 și 1. Rezultatul 1 este un rezultat optim, care reflectă 
eforturile autorităților publice de a oferi o educație completă, echitabilă și 
incluzivă. Rezultatul indicelui pentru România este de 0,94, ceea ce arată că 
numărul mediu de ani de școlarizare a populației cu vârste cuprinse între 17 și 
22 de ani este de 9,5 ani și că 1% din această populație are mai puțin de patru 
ani de școlarizare.

Surse de date

• EFA Global Monitoring Report, Reaching the Marginalized (2010), 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606e.pdf

• Barro and Lee, Education Attainment, 2010

3  Idem, p. 3
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2.2. Educație multilingvă

Indicator

Procentul orelor de educație destinate promovării multilingvismului în relație cu 
numărul total de ore dedicate limbilor.

Proces

Idealul educațional al școlii românești este dezvoltarea liberă, deplină și 
armonioasă a individualității umane în procesul formării unei personalități 
autonome și creative. În România, învățământul general obligatoriu constă în:

• învățământul primar
• învățământul secundar inferior
• doi ani de învățământ secundar superior.

Pentru a construi acest indicator, sunt luate în considerare clasele a V-a și a VI-a, 
deoarece acestea sunt primele două clase de învățământ secundar inferior.

Educația elevilor din învățământul preuniversitar se face în principal în limba 
oficială a statului – limba română, dar și în limba maternă a elevilor aparținând 
minorităților naționale – în cazul comunităților etnice mari – sau în limbi 
internaționale (de obicei în cazul școlilor internaţionale private).

Constituția României, ARTICOLUL 32, prevede următoarele:

“(1) Dreptul la educație este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, 
prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, 
precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare. 

(2) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. 
În condiţiile legii, învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională. 

(3) Dreptul persoanelor care aparțin minorităților naționale de a învăța 
limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă această 
limbă sunt garantate; modalitățile de exercitare a acestor drepturi se 
stabilesc prin lege.”

În ceea ce privește minoritățile, în România nu există o legislație specifică 
ce menţionează minoritățile; singurul act care menționează minorităţi este 
recensământul național, în care fiecare cetățean își declară naționalitatea sau 
etnia.

Potrivit Direcției Relații Interetnice (DIR), structura specializată a Guvernului 
României, există 18 minorități naționale organizate în asociații după cum 
urmează: Asociația Liga Albanezilor din România, Uniunea Armenilor din 
România, Uniunea Bulgară din Banat - România, Uniunea Croaţilor din România, 
Uniunea Elenă din România, Federația Comunităților Evreiești din România, 
Forumul Democrat al Germanilor din România, Asociația Italienilor din România 
RO.AS.IT, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, Uniunea Polonezilor 
din România "Dom Polski", Partida Romilor "Pro-Europa", Comunitatea Ruşilor 
Lipoveni din România, Uniunea Sârbilor din România, Uniunea Democratică 
a Slovacilor și Cehilor din România, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-
Musulmani din România, Uniunea Ucrainenilor din România, Uniunea 
Democrată Turcă din România, Asociația Macedonenilor din România, Uniunea 
Culturală a Rutenilor din România. 

Există școli pentru minorități naționale sau școli și cursuri cu elevii din 
minoritățile naționale care studiază în limba română. Școlile sau orele pentru 
minoritățile naționale sunt organizate la cererea unei asociații etnice și depind 
de numărul de locuitori aparţinând acelei minorități specifice într-o anumită 
regiune. Acesta este motivul pentru care avem doar 14 limbi ale minorităților 
naționale în școli, dar 18 organizații ale minorităților naționale.

Ordinul ministrului privind aprobarea planului de învățământ secundar a 
furnizat informații privind următoarele secțiuni:

1. Procentul din totalul anual al orelor de pregătire dedicate limbilor 
oficiale sau naționale în primii doi ani ai gimnaziului (clasele 5-6), în 
relație cu numărul total de ore de limbă predate. Procentul a fost 
calculat pentru numărul total de ore săptămânale de limbă română, 
calculat pentru cele 36 de săptămâni ale anului școlar. 

2. Procentul din totalul anual al orelor de pregătire dedicate limbilor 
internaţionale în primii doi ani ai gimnaziului (clasele 5-6), în raport 
cu numărul total de ore de limbă predate. Procentul a fost calculat 
pentru orele totale săptămânale de limbi străine din programele de 
învățământ secundar inferior, calculate pentru cele 36 de săptămâni 
ale anului școlar.

3. Procentul din totalul anual al orelor de pregătire dedicate limbilor 
minorităților naționale în primii doi ani ai gimnaziului (clasele 5-6), 
în raport cu numărul total de ore de limbă predate. Procentul a fost 
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calculat pentru totalul săptămânal al orelor de curs dedicate limbilor 
materne (ale minorităţilor) din programa de învățământ secundar 
inferior, calculat pentru cele 36 de săptămâni din anul școlar. În școlile 
și clasele cu elevi aparţinând minorităților naționale, rezultatele arată 
că 33% din totalul orelor de limbă sunt dedicate limbilor minorităților 
naționale.

Rezultate

Indicele educației multilingve în România este de 52% și arată că, din totalul 
orelor de limbă predate, 48,3% sunt dedicate limbilor oficiale, 45,0% - limbilor 
internaţionale și 6,7% - limbilor minorităților naționale.

Există mai multe tipuri de școli gimnaziale în România, iar în scopul construirii 
acestui indicator, gimnaziile au fost luate în considerare având în vedere numărul 
acestor școli și al elevilor care le frecventează. Conform sistemului național de 
învățământ, există șase tipuri de gimnazii: gimnaziu general/clasic, gimnaziu 

pentru minorități naționale, gimnaziu cu specializare în muzică, coregrafie, arte 
vizuale și sport.

În fiecare dintre aceste gimnazii, în clasele a V-a și a VI-a, limba română este 
predată 4 ore pe săptămână și sunt predate două limbi străine, câte 2 ore pe 
săptămână, cu excepția gimnaziilor pentru minoritățile naționale, în care 4 
ore pe săptămână sunt dedicate limbii materne a respectivului grup minoritar, 
alături de 4 ore de limba română și 2 ore de limbă străină. 

Surse de date
• Ministerul Educației, Ordinul Ministrului privind aprobarea  curriculei 

pentru învățământul gimnazial, 2016

• Institutul de Științe ale Educației, 2018 

• Departmentul pentru Relații Interetnice, 2018

2.3. Educație artistică

Indicator 

Procentul orelor de pregătire dedicate educației artistice în raport cu numărul 
total de ore

Proces

Ordinul ministrului privind aprobarea programei pentru învățământul gimnazial a 
oferit informații despre Procentul orelor dedicate învățământului artistic în primii 
doi ani ai gimnaziului (clasele 5-6), în raport cu numărul total de ore.

Există mai multe tipuri de școli gimnaziale în România, iar în scopul construirii acestui 
indicator, gimnaziile au fost luate în considerare având în vedere numărul acestor 
școli și al elevilor care le frecventează. Conform sistemului național de învățământ, 
există șase tipuri de gimnazii: gimnaziu general / clasic, gimnaziu pentru minorități 
naționale, gimnaziu cu specializare în muzică, coregrafie, arte vizuale și sport.

În toate aceste gimnazii, muzica și artele frumoase sunt reprezentate fiecare cu câte 
o oră pe săptămână, numărul total de ore pe săptămână fiind cuprins între 26 și 
32. În plus, gimnaziile cu specializare în arte (muzică, coregrafie, arte vizuale) au 
ore suplimentare (până la 6 ore pe săptămână) de materii specializate în domeniul 
respectiv (instrument, teorie-solmizaţie, pian / instrument auxiliar, educație 
plastică, dans clasic, ritmică etc.).

Calculele sunt făcute pe baza numărului total săptămânal de ore de artă pentru 
toate aceste tipuri de gimnazii, luând media tuturor orelor de artă ca rezultat final.

Rezultate

Procentul orelor dedicate învățământului artistic în primii doi ani ai gimnaziului 
(clasele V-VI) este de 14,01%.

Acest lucru este considerat destul de scăzut în România, comparativ, de exemplu, 
cu procentul de ore dedicate științei (22%) în raport cu numărul total de ore. 

 

Surse de date
• Ministerul Educației, Ordinul Ministrului privind aprobarea  curriculei 

pentru învățământul gimnazial, 2016

• Institutul de Științe ale Educației, 2018 
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Introducere

Acest indicator are scopul de a evalua măsura în care autoritățile publice 
investesc în formarea culturală la nivel terțiar și / sau profesional, permițând 
astfel apariția unei clase creative și dinamice.

Indicator

Indicele coerenței și acoperirii educației şi formării tehnice și vocaționale și a 
sistemului terțiar de educație în domeniul culturii

Proces

În România, învățământul terțiar / învățământul superior este organizat în 
universități, academii, institute de cercetare, școli de învățământ superior, 
denumite instituții de învățământ superior sau universități care au obținut 
autorizație provizorie sau acreditare. Ele au autonomie financiară și academică 
și primesc un număr fix de studenți alocați pentru fiecare an, indiferent dacă 
sunt instituții publice sau private. Numărul de studenți este alocat în funcție de 
departamente și de specializare. 
În prezent există 96 de instituții de învățământ superior din care:

•	 55 de instituții de învățământ superior subvenționate de stat
•	 41 instituții private de învățământ superior acreditate

Învățământul terțiar neuniversitar este organizat la nivel de colegii în instituțiile 
de învățământ superior acreditate pentru absolvenți de liceu cu sau fără 
diplomă de bacalaureat.

Instituțiile de învățământ superior acreditate oferă, în cadrul colegiilor, cursuri 
de învățământ terțiar non-universitar autorizate să funcționeze provizoriu, 
acreditate și evaluate periodic în conformitate cu legea de către ARACIP.

Învățământul terțiar neuniversitar organizat în colegii durează de la 1 la 3 ani, în 
funcție de complexitatea calificării.

Organizarea și funcționarea învățământului terțiar neuniversitar din colegiile 
instituțiilor de învățământ superior acreditate se realizează conform unei 
metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educației Naționale.

Pentru adulți, învățarea pe tot parcursul vieții este asigurată prin cursurile 
organizate fie de instituții publice, fie de instituții private acreditate de către 
Autoritatea Națională pentru Calificări.

Rezultate

Indicele pregătirii profesionale în domeniul culturii este foarte ridicat (0,90/1) 
și arată numărul mare de cursuri culturale disponibile în învățământul terțiar și 
tehnic din România.
În România există 25 de facultăți care au cursuri legate de profesii culturale, de 
la cursuri de conservare și restaurare, până la cursuri de producție și montaj de 
film, management cultural și producție și distribuție de muzică.
În ceea ce privește educația tehnică, există aproximativ 50 de colegii în instituții 
de învățământ superior acreditate cu profil tehnic în multe domenii (în special 
muzică și arte vizuale), cu excepția managementului cultural.

 Educație 
terțiară

Educație 
tehnică

Există în țara dvs. cel puțin o instituție de învățământ 
publică sau privată dependentă de stat care oferă cursuri de 
pregătire în domeniul patrimoniului?

X X

Există în ţara dvs. cel puțin o instituție de învățământ publică 
sau privată care oferă cursuri de formare muzicală? X X

Există în ţara dvs. cel puțin o instituție de învățământ de stat 
sau privată care oferă cursuri de formare în domeniul artelor 
frumoase, vizuale și aplicate? 

X X

Există în ţara dvs. cel puțin o instituție de învățământ de 
stat sau privată care oferă cursuri de formare în domeniul 
managementului cultural? 

X  

Există în ţara dvs. cel puțin o instituție de învățământ de 
stat sau privată care oferă cursuri de formare în film și 
imagine?

X X

Surse de date
• http://www.unarte.org/universitatea-nationala-de-arte-bucuresti-

departamente-prezentare.php?id=14
• http://unatc.ro/prezentare/index.php

2.4. Pregătirea profesională în sectorul culturii
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• http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/curriculum/
• Autoritatea Națională pentru Calificări www.anc.edu.ro 
• ARACIP

• Ministerul Educației Naționale
• Unitatea Executivă pentru finanțarea Educației, Cercetării, Dezvoltării 

și Inovării https://www.uefiscdi.ro 

 3. DIMENSIUNE: GUVERNANȚĂ

Această dimensiune oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a cadrului 
instituțional, de politici publice şi  cu privire la infrastructura din domeniul culturii, 
care asigură mecanismele necesare pentru exercitarea drepturilor culturale și 
promovarea diversității culturale.

Analizând gradul de angajament public pentru crearea unui mediu favorabil pentru 
ca cultura să prospere și pentru ca societatea civilă să participe la modelarea culturii 
în cel mai profund sens al său, guvernanța culturală permite o mai bună înţelegere 
nu numai a locului culturii într-un proces de dezvoltare durabilă, ci și a locului și a 
rolului său într-o societate democratică.

Importanța acestui indicator devine și mai mare în contextul mai larg al Uniunii 

Europene, astfel cum este ilustrat de grupul de lucru MDC al experților statelor 
membre ale UE care, în raportul lor privind Guvernanța participativă a patrimoniului 
cultural (2018), prezintă valoarea strategică a patrimoniului cultural pentru o 
Europă durabilă. Guvernanța culturală, după cum rezultă din Concluziile Consiliului 
UE din mai 2014, Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european 
(COM/2014/0477 final) și din Concluziile Consiliului privind guvernanța participativă 
a patrimoniului cultural (2014/C 463/ 01), oferă un loc central oamenilor și valorilor 
umane în cadrul unei noi abordări complexe și multidimensionale a patrimoniului 
cultural, în care procesele participative sunt situate în centrul noilor modele de 
guvernanță și management.

3.1. Cadrul normativ pentru cultură 

Introducere

Indicatorul oferă o perspectivă generală și cuprinzătoare asupra instrumentelor 
generale (politici publice și cadru normativ internațional şi național, cu sau 
fără caracter obligatoriu), a căror analiză exprimă în cele din urmă gradul de 
angajament și prioritatea acordată culturii de către autoritățile publice.

Indicator

Indicele de dezvoltare a cadrului normativ pentru protejarea și promovarea 
culturii, a drepturilor culturale și a diversității culturale

Proces

La construirea acestui indicator structural calitativ, au fost analizate următoarele 
aspecte:

• La nivel supranațional sau internațional, măsura în care principalele 
instrumente juridice internaționale, recomandările și declarațiile 

universale, acordurile de cooperare culturală au fost ratificate și/sau 
încorporate în mod explicit în cadrul legislativ național;

• La nivel național, gradul în care autoritățile publice urmăresc 
promovarea sectoarelor și proceselor culturale din perspectiva 
dezvoltării (în Constituție și în cadrul legislativ și de reglementare 
național).

Rezultate

Pentru a construi indicatorul, tabelul a fost completat răspunzând da sau nu în 
celula relevantă. 

Acesta este un indicator de referință cu o valoare finală cuprinsă între 0 și 1, 
unde 1 reprezintă rezultatul ideal sau optim, rezultatul pentru România fiind 
de 0,95.

La analizarea rezultatelor celor două componente, se poate observa o ușoară 
diferență între nivelul internațional (0,91) și cel național (0,96).



56

NIVEL SUPRANAȚIONAL SAU INTERNAȚIONAL

Instrumente internaționale cu caracter obligatoriu ratificate
Declarația universală a drepturilor omului ONU 1948 DA
Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale ONU 1966 DA
Protocolul opțional al Pactului internațional privind drepturile economice, sociale și culturale ONU 2008 NU
Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială ONU 1965 DA
Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor ONU 1979 DA
Convenția privind drepturile copilului ONU 1989 DA
Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap ONU 2006 DA
Convenția privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale UNESCO 2005 DA
Convenția pentru protecția patrimoniului cultural imaterial UNESCO 2003 DA
Convenția privind protecția patrimoniului cultural subacvatic UNESCO 2001 DA
Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural UNESCO 1972 DA
Convenția privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate a bunuri culturale UNESCO 1970 DA
Convenția UNIDROIT privind obiectele culturale furate sau exportate ilegal UNIDROIT 1995 DA
Convenția pentru protecția proprietății culturale în caz de conflict armat UNESCO 1954 DA
Convenția universală privind drepturile de autor UNESCO 1952, 1971 NU
Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice WIPO 1986 DA
Convenția de la Roma pentru protecția artiștilor interpreți, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune UNESCO 1961 DA
Convenţia pentru protejarea producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor WIPO 1971 DA
Tratatul O.M.P.I .privind drepturile de autor - WCT OMPI 1996 DA
Acordul O.M.C. privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală - TRIPS OMC 1995 DA
Tratat O.M.P.I. privind interpretările şi fonogramele OMPI 1996 DA
Convenția de la Bruxelles privind distribuția semnalelor purtătoare de programe transmise prin satelit OMPI 1974 NU
Recomandări și declarații universale (fără caracter obligatoriu), ale căror conținut și principii au fost explicit încorporate / integrate în legile și / sau reglementările naționale 
Declarația universală UNESCO privind diversitatea culturală UNESCO 2001 DA
Declarația privind dreptul la dezvoltare ONU 1986 DA
Planul de acțiune de la Stockholm privind politicile culturale pentru dezvoltare (Conferința Interguvernamentală privind Politicile 
culturale pentru dezvoltare) UNESCO 1998 DA

Recomandare privind statutul artistului UNESCO 1980 NU
Declarația privind drepturile popoarelor indigene ONU 2007 NU
Recomandare privind promovarea și utilizarea multilingvismului și a accesului universal la spațiul cibernetic UNESCO 2003 DA

Instrumente regionale (cu caracter obligatoriu) ratificate
Țara dumneavoastră a ratificat / adoptat cel puțin un tratat regional sau un instrument obligatoriu privind cultura și / sau drepturile culturale (de exemplu, în 
Europa, Convenția culturală europeană din 1954 sau Carta socială europeană din 1962, revizuită în 1996; în Africa, Carta Culturală pentru Africa, din 1977; în 
America, Protocolul de la San Salvador etc.)?

DA
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Acorduri bilaterale de cooperare culturală semnate
Țara dumneavoastră a semnat un acord de cooperare culturală bilaterală sau regională cu una sau mai multe țări, în ultimii trei ani? DA

NIVEL NAȚIONAL

Constituția națională
Recunoașterea diversității culturale și a multiculturalității țării DA
Încorporarea obligației de a respecta diversitatea lingvistică și culturală DA
Recunoașterea drepturilor culturale în Constituție: dreptul la o educație care respectă pe deplin identitatea culturală DA
Recunoașterea drepturilor culturale în constituție: dreptul de a participa la viața culturală DA
Recunoașterea drepturilor culturale în constituție: dreptul de a beneficia de progresul științific și de aplicațiile acestuia DA
Recunoașterea drepturilor culturale în constituție: exercitarea liberă a activității creatoare; dreptul unei persoane la protecția intereselor morale și materiale 
rezultate din orice producție științifică, literară sau artistică al cărei autor este DA

Recunoașterea drepturilor culturale în constituție: alegerea și respectarea identităților culturale; acces la patrimoniul cultural; informare și comunicare liberă și 
pluralistă; cooperare culturală DA

Cadrul legislativ și de reglementare național
Existența unei “legi cadru” pentru cultură NU
Existența unei legi sectoriale privind patrimoniul DA
Existența unei legi sectoriale privind cărțile și publicațiile DA
Existența unei legi sectoriale privind cinematografia DA
Existența unei legi sectoriale pentru televiziune și radio DA
Existența altor legi sectoriale în domeniul culturii (muzică, arte vizuale, artele spectacolului) DA
Existența legislației privind drepturile de autor DA
Existența legislației privind drepturile conexe DA
Existența legislației privind organismele culturale non-profit (fundații și asociații culturale) DA
Legislația bugetară conține un element sau mai multe elemente pentru cultură DA
Existența legilor / regulamentelor / hotărârilor care reglementează asistența publică și subvențiile pentru sectorul culturii DA
Existența legilor / regulamentelor / hotărârilor care promovează mecenatul și sponsorizarea în domeniul culturii DA
Existența legilor / regulamentelor / hotărârilor referitoare la statutul fiscal al culturii (scutiri de taxe și stimulente de care să beneficieze în mod specific sectorul 
cultural, cum ar fi reducerea TVA-ului la cărți) DA

Existența legilor / regulamentelor / hotărârilor care creează un mediu propice și diversificat pentru dezvoltarea industriilor culturale locale (de ex. reglementări 
privind proprietatea întreprinderilor, conținut audiovizual și procente, niveluri de concentrare în industriile culturale) DA

Existența legilor / regulamentelor / hotărârilor care creează un cadru favorabil pentru cultură și creativitate: promovarea educației artistice DA
Existența legilor / regulamentelor / hotărârilor care creează un cadru favorabil pentru cultură și creativitate: protejarea și promovarea statutului social al artiștilor DA
Existența legilor / regulamentelor / hotărârilor care creează un cadru favorabil pentru cultură și creativitate: promovarea participării minorităților la viața 
culturală, promovarea tradiţiilor şi expresiilor culturale ale popoarelor indigene DA

Existența altor legi / regulamente / hotărâri care creează un cadru favorabil pentru cultură și creativitate: promovarea participării tinerilor la viața culturală, 
accesul la locurile și infrastructurile culturale pentru persoanele cu dizabilități, promovarea femeilor în domeniul culturii. DA

Existența unui sistem de reglementări pentru dezvoltarea și aplicarea legilor adoptate în sfera culturală (de ex. existența  regulamentelor / normelor de aplicare a 
legislației privind drepturile de autor) DA
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În ceea ce privește cadrul normativ pentru cultură la nivel supranațional sau 
internațional, majoritatea instrumentelor cu sau fără caracter obligatoriu au 
fost ratificate de România cu câteva excepții, printre care putem menționa 
Convenția universală privind drepturile de autor sau Recomandarea privind 
statutul artistului. 

La nivel național, Constituția încorporează recunoașterea drepturilor culturale 
și a diversității culturale, în timp ce cadrul legislativ și de reglementare național 
cuprinde toate sectoarele culturale. Cu toate acestea, România nu are o lege-
cadru pentru cultură, deși se fac eforturi în direcția codificării cadrului legislativ 
privind patrimoniul cultural și a creării unui Cod al Patrimoniului Cultural.

Surse:

• Ministerul Culturii și Identității Naționale

• Ministerul Mediului

• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

• Ministerul Educației Naționale

• Departamentul pentru Relații Interetnice

• Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

• Consiliul Național al Audiovizualului

Introducere

Cadrele strategice de acțiune în domeniul cultural – strategii, politici publice, 
planuri de acțiune – precum și mecanismele și procesele de punere în aplicare 
a acestora sunt vitale pentru o gestionare eficientă și eficace a sectoarelor 
culturale, din perspectiva proceselor de dezvoltare.

Indicator

Indicele de dezvoltare a cadrului instituțional și de politici publice pentru 
protejarea și promovarea culturii, a drepturilor culturale și a diversității culturale

Proces

Acesta este un indicator structural calitativ care evaluează gradul de dezvoltare a 
politicilor naționale și a cadrului instituțional pentru formularea, punerea în aplicare 
și gestionarea politicilor publice și a măsurilor din domeniul culturii. Prezentat ca o 
listă de verificare, indicatorul este structurat pe două niveluri principale:

• Cadrul de politici publice (existența politicilor publice pentru promovarea 
culturii, a sectoarelor culturale, a creativității și a diversității culturale și 
integrarea explicită a culturii în planurile și strategiile de dezvoltare);

• Cadrul instituțional (existența și funcționarea principalelor organisme 
responsabile cu activitățile culturale, nivelurile de descentralizare din 
sfera culturii, mecanismele de sprijinire a sectoarelor culturale și a 
actorilor din domeniu, prioritatea acordată consolidării capacităților).

Rezultate

Pentru a construi indicatorul, tabelul a fost completat răspunzând da sau nu în 
celula relevantă, având în vedere situația și contextul la nivel național. 

Acesta este un indicator de referință cu o valoare finală cuprinsă între 0 și 1, 
unde 1 reprezintă rezultatul ideal sau optim, iar rezultatul pentru România este 
de 0,96. 

Trebuie remarcat faptul că, în cazul României, dacă este în vigoare și funcționează 
cadrul instituțional (1), cadrul politicilor publice încă are nevoie de atenție 
(0,91), având în vedere că un cadru strategic pentru cultură, însoțit de alocări 
bugetare, încă nu a fost definit.

CADRUL POLITICILOR PUBLICE

Existența unei politici naționale / a unui cadru strategic / a unui plan de 
acțiune pentru cultură cu un buget alocat NU

Existența politicilor / măsurilor de promovare a accesului și participării la 
viața culturală a minorităților și a altor grupuri cu nevoi specifice DA

Existența politicilor sectoriale / a cadrelor strategice pentru patrimoniu DA*
Existența politicilor sectoriale / cadrelor strategice pentru cărți și publicații DA*
Existența politicilor sectoriale / cadrelor strategice pentru cinema DA*
Existența politicilor sectoriale / cadrelor strategice pentru muzică DA*

 3.2. Cadrul instituțional și al politicilor publice pentru cultură
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Existența politicilor sectoriale / cadrelor strategice pentru televiziune și radio DA*
Existența politicilor sectoriale / cadrelor strategice pentru alte sectoare 
culturale (artele vizuale, artele spectacolului) DA*

Existența politicilor / cadrelor strategice de acțiune pentru promovarea 
dezvoltării culturale și a creativității (educație artistică, statutul social al 
artiștilor)

DA

Existența politicilor / măsurilor de promovare a diversității culturale (educația 
și formarea publicului cultural, promovarea și evaluarea unei varietăți de 
programe culturale, încurajarea formelor emergente de expresie culturală)

DA

Cultura inclusă în planurile naționale de dezvoltare, de ex. documente 
strategice privind reducerea sărăciei (DSRS), Cadrul de asistență pentru 
dezvoltare al Națiunilor Unite etc.

DA

CADRUL INSTITUȚIONAL

Existența unui minister al culturii sau a unui secretariat al culturii cu statut 
ministerial la nivel de stat DA

Cultura este reprezentată de un minister / secretariat de stat în cadrul 
Consiliului de Miniștri (prezent la întâlniri regulate al Guvernului) DA

Existența unui “comitet pentru cultură” în Parlament DA
O serie de responsabilități culturale sunt descentralizate către autoritățile 
regionale / provinciale, care au un buget pentru acest domeniu (alocat local sau 
descentralizat)

DA

O serie de responsabilități culturale sunt descentralizate către autoritățile 
locale / municipale, care au un buget pentru acest domeniu (alocat local sau 
descentralizat)

DA

În cazurile de descentralizare, majoritatea guvernelor regionale / provinciale 
au stabilit  structuri instituționale dedicate pentru cultură (secretariate, 
departamente etc.)

DA

În cazurile de descentralizare, majoritatea autorităţilor locale / municipale 
au înfiinţat structuri instituționale dedicate pentru cultură / posturi pentru 
cultură (consilieri, directori etc.)

DA

Existența organizațiilor dedicate promovării unuia sau mai multor sectoare 
culturale (muzică, dans, cinema etc.) la nivel național, cu finanțare publică 
integrală sau parțială

DA

Existența unei autorități care reglementează presa audiovizuală (cu 
responsabilități care includ acordarea licențelor audiovizuale, monitorizarea 
regulilor concurenței, penalizarea editorilor, distribuitorilor și operatorilor de 
servicii audiovizuale care nu își îndeplinesc obligațiile, funcții de consiliere în 
domeniul politicilor publice și al reglementărilor)

DA

Existența sistemelor publice de subvenții sau de asistență financiară pentru 
susținerea sectorului culturii DA

Existența mecanismelor și proceselor de monitorizare, evaluare și revizuire 
a politicilor publice culturale DA

Existența programelor de formare pentru funcționarii publici și / sau personalul 
contractual din administrația publică pentru cultură în ultimele 12 luni DA

Existența unui minister al culturii sau a unui secretariat al culturii cu statut 
ministerial la nivel de stat DA

* Evaluarea cadrului strategic pentru aceste sectoare s-a realizat in baza 
documentului Cartea albă pentru activarea potenţialului economic al sectoarelor 
culturale şi creative din România, aprobat prin Memorandum al Guvernului 
României în anul 2017. Acest Memorandum preciza că va fi dezvoltat ulterior 
un cadru de programe şi politici publice prin intermediul unui Plan de Acţiune 
pentru perioada 2017-2020. Până la această dată însă nu a fost realizat acest 
Plan de Acţiune. 

Deși există elementele care pot contura politici publice și un cadru instituțional 
adecvat, sectorul cultural nu beneficiază de politici publice / cadru strategic / 
plan de acțiune la nivel naţional, cu un buget alocat. 

Surse:

• Ministerul Culturii și Identității Naționale

• Ministerul Mediului

• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

• Ministerul Educației Naționale

• Departamentul pentru Relații Interetnice

• Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

• Consiliul Național al Audiovizualului
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3.3.Distribuția infrastructurilor culturale

Introducere

Infrastructurile culturale sunt principalele motoare ale educației și participării, 
o sursă de vitalitate economică în zona în care sunt situate, contribuind la 
îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin promovarea integrării și reducerea 
excluziunii și marginalizării. 

Indicator
Distribuția infrastructurilor culturale selectate raportată la distribuția populației 
tării în cadrul diviziunilor administrative situate imediat sub nivelul naţional (la 
nivel județean)

Proces
Indicatorul evaluează gradul de echitate în distribuția infrastructurilor culturale, în 
diviziunile administrative situate sub nivelul național, în conformitate cu standardul 
internațional recomandat ISO-3166-2 – Coduri pentru reprezentarea numelor 
țărilor și ale subdiviziunilor acestora, și anume, în cazul României, la nivel județean.

Pentru construirea indicatorului, a fost identificat numărul populației la nivel 
județean, în timp ce pentru infrastructurile culturale luate în considerare, definițiile 
la nivel național au corespuns celor propuse de Metodologia CDIS, chiar dacă au 
existat mici variații în ceea ce privește denumirea categoriilor.

Astfel, dacă, pentru muzee, datele și definițiile prevăzute la nivel național au fost 
în conformitate cu Metodologia, categoria Spații expoziționale dedicate artelor 
spectacolului a fost asimilată în Romania categoriei Instituții și companii de arte ale 
spectacolului / arte interpretative și concerte care încorporează definiția folosită 
de Institutul Național de Statistică. În scopul construirii indicatorului, au fost luate 
în considerare numai acele instituții cu minimum 100 de locuri. De asemenea, cu 
privire la categoria Biblioteci și centre de resurse media, deoarece la nivel național 
nu există informații statistice privind Centrele de resurse media, a fost utilizată 
categoria Biblioteci publice, deoarece definiția folosită de Institutul Național de 
Statistică privind această categorie corespundea celei propuse. 

Definițiile de lucru la nivel național (Institutul Național de Statistică) sunt prezentate 
mai jos:

Muzee: Muzeele, inclusiv filialele acestora şi colecțiile publice, palatele 
şi cetățile amenajate muzeistic, muzeele mănăstirilor, casele memoriale, 

grădinile zoologice, peșterile cu regim de vizitare normal şi grădinile 
botanice care au organizate muzee în incintă

Biblioteci: Bibliotecile naționale, universitare, şcolare, publice (comunale, 
orăşeneşti, municipale, judeţene) şi specializate – ale instituţiilor 
administraţiei publice centrale sau locale, ale institutelor de cercetări şi 
institutelor de ştiinţă şi cultură, operatori economici, ale organizaţiilor 
sindicale, profesionale sau politice, ale fundaţiilor, asociaţiilor etc.

Instituţii şi companii de spectacole sau concerte profesioniste: teatre, 
filarmonici, opere, orchestre şi ansambluri artistice (care prezintă 
publicului spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, 
folclorice, de varietăţi, de circ, de păpuşi sau marionete, precum 
şi concerte, indiferent de gen, sau alte tipuri de reprezentaţii) din 
subordinea ministerelor şi altor instituţii ale administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi companii private de spectacole şi concerte.

În ceea ce privește numărul populației, seturile de date reprezintă populația 
rezidentă din România la 1 ianuarie 2017, estimată de Institutul Național 
de Statistică în condiții de comparabilitate cu rezultatele definitive ale 
Recensământului Populației din 2011. Pentru a păstra coerența rezultatelor, 
chiar dacă pentru populație au fost disponibile seturi de date estimate mai 
recente, au fost utilizate seturile de date din ianuarie, deoarece datele privind 
infrastructura culturală aparțineau aceleiași perioade. 

La calcularea indicatorului au fost luate în considerare numai unitățile de bază, 
fără filialele și/sau secțiile acestora. Numărul total de entități care alcătuiesc 
infrastructura culturală din România este indicat mai jos (în scop informativ, sunt 
indicate și filialele și/sau secțiile, deoarece acestea contribuie la multiplicarea și 
diversificarea ofertei culturale):

Număr muzee Număr instituţii şi companii de 
spectacole sau concerte profesioniste

Număr 
biblioteci

Unități de 
bază 

Filiale și 
secții Unități de bază Filiale şi secții

9594440 322
115 (> 100 locuri)

45 (< 100 locuri)
70

Total: 762 Total: 230
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Rezultate

Acesta este un indicator descriptiv și exploratoriu al cărui scop este de a evalua 
nivelurile de echitate în distribuția infrastructurilor culturale selectate pe diviziuni 
administrative și în raport cu populația. 
Pentru fiecare tip de infrastructură culturală, a fost calculată deviația standard 
relativă, ilustrând gradul dispersiei sau variația existentă în distribuția 
infrastructurilor culturale pe teritoriul României, la nivel județean, cu valori 
variind între 0 și 1, unde 1 este rezultatul optim.
Deviația standard relativă medie totală în cazul României este de 0,52/1, compusă 
după cum urmează: 

• Muzee – 0,317/1
• Spații expoziționale dedicate artelor spectacolului – 0,435/1
• Biblioteci și centre de resurse media – 0, 795/1

Ar trebui remarcat faptul că distribuția bibliotecilor pe teritoriul României este cea 
mai echilibrată, în comparație cu cea a muzeelor și a instituţiilor şi companiilor de 
spectacole şi concerte, având în vedere faptul că, spre deosebire de celelalte categorii, 
sistemul național de biblioteci are o largă răspândire conform misiunilor acestora, 
care sunt strâns legate de sistemul instituțional național de educație, care asigură o 
repartiție teritorială destul de uniformă: biblioteci școlare, biblioteci publice, biblioteci 
specializate, biblioteci universitare, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca 
Națională a României. Înființarea, funcționarea și finanțarea sistemului național al 
bibliotecilor în România sunt reglementate de Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile.

În ceea ce privește alte instituții care compun infrastructura culturală din 
România (instituții și companii de spectacole și concerte, precum și muzee), ar 
trebui remarcat faptul că, în cadrul indicatorului, conform Metodologiei, au fost 

luate în considerare doar principalele entități, fără filialele acestora, aspect care 
poate explica punctajul relativ mic obținut în cazul distribuției acestora la nivelul 
teritoriului. În plus, în ceea ce privește instituțiile și companiile de spectacole și 
concerte, au fost luate în considerare doar cele care au o capacitate de minimum 
100 de locuri. 

Un alt aspect interesant, care merită menționat, este faptul că în categoria mai 
largă a Spațiilor expoziționale dedicate artelor spectacolului ar trebui să fie incluse 
și o parte dintre așezămintele culturale, care sunt organizate și funcționează în 
subordinea autorităților publice locale (sau ca un departament în cadrul autorității 
publice locale și, prin urmare, fără statut juridic). Așezămintele culturale includ: 
căminele culturale, casele de cultură, universitățile populare, școlile populare de 
arte și meserii, centrele culturale, formațiile sau ansamblurile profesioniste care 
promovează cultura populară, centrele zonale pentru educația adulților, centrele 
pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale și altele asemenea. 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 stabilește cadrul general privind 
organizarea și funcționarea așezămintelor culturale care se găsesc la nivel local/
județean și la nivelul municipiului București.

Din păcate, pentru aceste tipuri de instituții nu există statistici oficiale disponibile 
și, prin urmare, acestea nu au putut fi incluse în categoria Spațiilor expoziționale 
dedicate artelor spectacolului, aspect care constituie un alt motiv pentru scorul 
relativ scăzut obținut. 

Surse:

• Institutul Național de Statistică
o Recensământul populației (2017)
o Activitatea unităților cultural-artistice (2017)

3.4. Participarea societății civile la guvernanța culturală

Introducere

Indicatorul evaluează posibilitățile de acces și de participare ale minorităților și ale 
profesioniștilor din domeniul culturii la conturarea politicilor publice și ale deciziilor, 
încurajând procesele participative extinse, la nivel național și local, care permit 
satisfacerea nevoilor indivizilor și comunităților, fără a lăsa pe nimeni deoparte.

Din această perspectivă, o bună guvernanță culturală este atinsă prin asigurarea unei 
reprezentări adecvate a tuturor părților interesate, printr-o legislaţie specifică, prin 

organizare şi mecanisme instituționale care promovează pluralismul și diversitatea 
culturală, combătând în același timp excluderea socio-culturală.

Indicator

Indicele de promovare a participării profesioniștilor din domeniul culturii și a 
minorităților în formularea și implementarea politicilor culturale, a măsurilor și 
programelor care îi vizează.



62

Proces

Acest indicator calitativ de proces este prezentat ca o listă de verificare care 
permite evaluarea gradului în care autoritățile publice promovează participarea 
societății civile la formularea și punerea în aplicare a politicilor publice, 
măsurilor și programelor culturale care le privesc. Indicatorul este construit din 
două componente cărora li se atribuie ponderi echivalente (50% / 50%):

• Participarea reprezentanților organizați ai minorităților (analizată 
atât la nivel național, cât și la nivel local)

• Participarea reprezentanților organizați ai profesioniștilor din sectorul 
culturii (analizată atât la nivel național, cât și la nivel local)

Rezultate

Acesta este un indicator calitativ de proces, cu valori variind între 0 și 1, unde 
1 reprezintă rezultatul ideal. În cazul României, s-a obținut un total de 0,93/1, 
în care:

• Participarea minorităților – 0,90/1
• Participarea profesioniștilor din domeniul cultural – 0,95/1

În ceea ce privește participarea minorităților:

– la nivel național, Consiliul Minorităților Naționale este un organ 
consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, coordonat de 
Departamentul pentru Relații Interetnice, care are ca scop asigurarea 
relațiilor cu organizațiile constituite legal de cetățenii aparținând 
minorităților naționale. Consiliul este format din 3 reprezentanți 
ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale 
reprezentate în Parlamentul României. În cadrul consiliului funcționează 
o Comisie pentru cultură, culte și mass-media.

– la nivel local, Departamentul pentru Relații Interetnice menține 
legături permanente și cooperează cu autoritățile administrației 
publice locale prin reprezentanți cu competențe teritoriale pentru 
identificarea problemelor specifice și soluționarea acestora. 
Reprezentanții teritoriali inițiază și organizează programe interetnice 
de interes local și regional, împreună cu parteneri instituționali și 
organizații neguvernamentale, în domeniile lor de competență

PARTICIPAREA MINORITĂȚILOR

Nivel național
Există mecanisme instituționale sau structuri organice (întâlniri periodice, comitete) care asigură un cadru general/ for neutru pentru dialogul dintre 
reprezentanții minorităților și reprezentanți ai administrației publice, în procesele legate de formularea, managementul, implementarea și / sau evaluarea 
politicilor, măsurilor și programelor culturale care îi privesc?
Aceste mecanisme sau structuri ar putea fi dedicate exclusiv culturii sau ar putea fi dedicate chestiunilor mai largi care pot trata cultura ca pe o chestiune 
tematică sau transversală.

DA

Pot fi acestea considerate active (întâlnire oficială organizată în ultimele 24 de luni)? Sau nu (nu a avut loc o întâlnire oficială în ultimele 24 de luni)? DA
Sunt ele permanente (de exemplu, comitete)? Sau ad-hoc (de exemplu, întâlniri)? PERMANENT
Rezoluțiile lor sunt obligatorii? Sau sunt consultative? CONSULTATIV
Nivel regional / municipal / local
Există mecanisme instituționale sau structuri organice (întâlniri periodice, comitete) care asigură un cadru general/ for neutru pentru dialogul dintre 
reprezentanții minorităților și reprezentanți ai administrației publice, în procesele legate de formularea, managementul, implementarea și / sau evaluarea 
politicilor, măsurilor și programelor culturale care îi privesc?
Aceste mecanisme sau structuri ar putea fi dedicate exclusiv culturii sau ar putea fi dedicate chestiunilor mai largi care pot trata cultura ca pe o chestiune 
tematică sau transversală.

DA

Pot fi acestea considerate active (întâlnire oficială organizată în ultimele 24 de luni)? Sau nu (nu a avut loc o întâlnire oficială în ultimele 24 de luni)? DA

Sunt ele permanente (de exemplu, comitete)? Sau ad-hoc (de exemplu, întâlniri)? AD-HOC
Rezoluțiile lor sunt obligatorii? Sau sunt consultative? CONSULTATIV
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În ceea ce privește participarea profesioniștilor din sectorul culturii,  
 – la nivel național, în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale 

funcționează o serie de comisii de specialitate, cum ar fi: Comisia 
Națională a Monumentelor Istorice, Comisia Națională a Muzeelor 
și Colecțiilor, Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului 
Cultural Imaterial, Comisia Națională pentru Monumente de For 
Public, Comisia Națională de Arheologie. Aceste comisii sunt alcătuite 

din profesioniști și specialiști în domeniile relevante. Întâlnirile 
acestora au un caracter permanent. 

 – la nivel local, în ceea ce privește protecția monumentelor istorice, 
Ministerul Culturii și Identității Naționale are 12 comisii zonale care 
sunt organisme specializate descentralizate ale Comisiei Naționale a 
Monumentelor Istorice.

PARTICIPAREA PROFESIONIȘTILOR DIN DOMENIUL CULTURII

Nivel național

Există mecanisme instituționale sau structuri organice (întâlniri periodice, comitete) care prevăd participarea reprezentanților profesioniștilor din domeniul 
culturii (bresle, asociații, rețele etc.) în procesele legate de formularea și implementarea politicilor, măsurilor și programelor culturale care îi privesc? DA

Pot fi acestea considerate active (întâlnire oficială organizată în ultimele 24 de luni)? Sau nu (nu a avut loc o întâlnire oficială în ultimele 24 de luni)? DA

Sunt ele permanente (de exemplu, comitete)? Sau ad-hoc (de exemplu, întâlniri)? PERMANENT

Rezoluțiile lor sunt obligatorii? Sau sunt consultative? CONSULTATIV

Nivel regional / municipal / local

Există mecanisme instituționale sau structuri organice (întâlniri periodice, comitete) care prevăd participarea reprezentanților profesioniștilor din domeniul 
culturii (bresle, asociații, rețele etc.) în procesele legate de formularea și implementarea politicilor, măsurilor și programelor culturale care îi privesc? DA

Pot fi acestea considerate active (întâlnire oficială organizată în ultimele 24 de luni)? Sau nu (nu a avut loc o întâlnire oficială în ultimele 24 de luni)? DA

Sunt ele permanente (de exemplu, comitete)? Sau ad-hoc (de exemplu, întâlniri)? PERMANENT

Rezoluțiile lor sunt obligatorii? Sau sunt consultative? CONSULTATIV

Surse:

• Ministerul Culturii și Identității Naționale

• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

• Departamentul pentru Relații Interetnice
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4. DIMENSIUNE: PARTICIPAREA SOCIALĂ

Această dimensiune se concentrează asupra rezultatelor sociale ale culturii, 
care sunt împărtășite cu alți indivizi din cadrul unei comunități și reflectă relațiile 
dintre ei (de exemplu, amploarea și calitatea relațiilor cu ceilalți) sau modul şi 

măsura în care o comunitate respectă alți indivizi, este coerentă și capabilă să-și 
responsabilizeze cetățenii. 

4.1. Participarea la activități culturale

Introducere

Participarea la activități culturale se referă în mod special la activităţile de 
going-out sau la consumul cultural în spațiul public. Acesta este un tip de 
consum cultural care, în România, depinde în mare măsură de infrastructura 
culturală disponibilă, iar activitățile de cercetare desfășurate pe această temă 
au evidențiat că există unele diferențe între mediul rural și urban, între orașele 
mari și mici și uneori între diferitele regiuni ale teritoriul României.

Această dimensiune măsoară nivelul participării culturale și al practicilor 
culturale pentru a evalua gradul de implicare socială în spațiul public. Nivelul 
activităților culturale desfăşurate în spaţiul public poate reflecta, pe de o parte, 
nivelul infrastructurii culturale, cantitatea și calitatea ofertei culturale și, pe de 
altă parte, nivelul venitului populației și interesul acesteia de a dedica timp și 
bani pentru activități culturale. 

Indicator

Procentul populației care a participat cel puțin o dată la o activitate culturală în 
spaţiul public în ultimele 12 luni.

Proces

Datele au fost extrase din baza de date a studiului Barometrul de Consum 
Cultural 2017, un studiu realizat de INCFC, care a contractat Institutul Român 
pentru Evaluare și Strategie ca operator de teren, în perioada 28 septembrie - 22 
noiembrie 2017, pe un eșantion național de 1.300 persoanele cu vârsta peste 
18 ani. Eşantionul a fost de tip național cu trei etape, cu stratificare: în prima 
etapă s-a efectuat stratificarea pe regiuni de dezvoltare și selectarea aleatorie a 
județelor, în a doua etapă stratificarea a fost făcută după mărimea localităților și 
selecția a fost, de asemenea, aleatorie (orașe de peste 200 mii de locuitori, orașe 
între 100 și 200 de mii de locuitori, orașe cu o populație cuprinsă între 30 și 100 

de mii de locuitori, orașe mai mici de 30 mii de locuitori, sate-centre de comună 
și sate periferice). 

Pentru a calcula indicatorul activității culturale publice, am utilizat cinci sub-
indicatori, după cum urmează:

1. Procentul persoanelor care au vizitat un muzeu, o galerie de artă sau 
o expoziție de artizanat în ultimele 12 luni.

2. Procentul persoanelor care au frecventat un cinematograf / festival 
de film în ultimele 12 luni.

3. Procentul persoanelor care au vizitat un parc istoric / cultural sau 
un obiectiv de patrimoniu (monumente, locuri istorice sau artistice, 
situri arheologice) în ultimele 12 luni.

4. Procentul persoanelor care au participat la un concert sau la 
spectacole muzicale în ultimele 12 luni.

5. Procentul persoanelor care au frecventat teatrul.
Pentru a construi indicatorii CDIS, a trebuit să recodificăm variabilele disponibile în 
baza noastră de date, care au fost măsurate la scară ordinală, luând în considerare 
categoriile de răspunsuri: 6) zilnic; 5) săptămânal; 4) lunar; 3) de câteva ori pe an; 
2) mai rar (decât de câteva ori pe an); și să le îmbinăm într-o singură categorie de 
răspunsuri: cel puțin o dată pe an. 

Rezultate
Indicele activităților culturale în spațiul public arată un nivel scăzut al participării 
culturale în România, deoarece doar 24% din populație a participat cel puțin o 
dată la activități culturale. Nivelul scăzut al consumului de arte ale spectacolului 
influențează nivelul consumului cultural public total. Vizitele la un parc istoric /  
cultural sau la un obiectiv de patrimoniu (monumente, locuri istorice sau 
artistice, situri arheologice) au cel mai înalt nivel de participare (37%), în timp ce 
participarea la un concert sau la spectacolele muzicale înregistrează cel mai mic 
nivel (6%). Este important de remarcat faptul că vizitele la un muzeu, la o galerie 
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de artă sau o expoziție de artizanat și frecventarea unui cinematograf / festival de 
film au cam același nivel în România (aproape 30%).

Dacă în trecut femeile erau cei mai activi consumatori culturali, în 2017 bărbații erau 
cei mai activi consumatori culturali din spațiul public, în special în cazul participării 
la un concert sau la spectacole muzicale live (56% bărbați, față de 44% femei) și 
în cazul vizitelor la un muzeu, la o galerie de artă sau expoziţie de artizanat și al 
frecventării unui cinematograf / festival de film (53% bărbați, față de 47% femei). 
Parcurile istorice/culturale sau obiectivele de patrimoniu (monumente istorice 
sau artistice, situri arheologice ) sunt vizitate mai mult de femei (51%, față de 49% 
bărbați), în timp ce în cazul frecventării teatrului nu există diferențe de gen (50% 
bărbați față de 50% femei). Majoritatea consumatorilor culturali au un venit al 
gospodăriei de sub 1000 de lei (aproximativ 220 de euro) pe lună. Consumatorii cu 
acest nivel de venit au cel mai ridicat nivel de participare la evenimentele din artele 
spectacolului (concerte sau spectacole muzicale live – 82% și spectacol de teatru – 
82%) și cel mai mic nivel de vizite la parcuri istorice / culturale sau la obiective de 
patrimoniu (monumente, locuri istorice sau artistice, situri arheologice). 

Majoritatea consumatorilor culturali trăiesc în zonele urbane, în special în orașele 
mari, în timp ce în zonele rurale cele mai vizitate locuri sunt muzeele, galeriile 
de artă sau expozițiile artizanale și parcurile istorice / culturale sau obiectivele 

de patrimoniu (47%). Cea mai mare diferență dintre zonele urbane și rurale se 
înregistrează în cazul frecventării unui cinematograf / festival de film (60% în spațiul 
urban, față de 40% în spațiul rural).

Majoritatea consumatorilor culturali din spațiul public sunt persoane cu vârste 
între 40 și 49 de ani sau tineri (18-29 ani). Persoanele din prima categorie de 
vârstă preferă vizitele în parcuri istorice/culturale sau obiective de patrimoniu 
(monumente, locuri istorice sau artistice, situri arheologice) – 56%, în timp ce 
tinerii preferă cinematografele/festivalurile de film – 41%, sau concertele sau 
spectacolele muzicale live - 38%.

Majoritatea consumatorilor culturali au absolvit școala primară sau gimnazială. 
Persoanele care au absolvit școli primare preferă muzee, galerii de artă sau 
expoziții de artizanat (42%) și concerte sau spectacole muzicale live (35%), în timp 
ce cei care au absolvit gimnaziul preferă cinematografele/festivalurile de film și 
parcurile istorice/culturale sau obiectivele de patrimoniu (monumente, locuri 
istorice sau artistice, situri arheologice) (55%).

Surse de date 

• Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Barometrul 
de Consum Cultural 2017

4.2. Activități de construire a identității

Introducere

Această sub-dimensiune măsoară nivelurile participării culturale pentru a 
evalua gradul de vitalitate culturală, implicarea socială în activitățile culturale și 
potențialele divizări sau excluderi din cadrul unei societăți.

Indicator

Procentul populației care a participat cel puțin o dată la o activitate culturală de 
construire a identității în ultimele 12 luni

Proces

Datele au fost extrase din baza de date a studiului Barometrul de Consum 
Cultural 2018, realizat de INCFC, care a contractat Institutul Român pentru 
Evaluare și Strategie în calitate de operator, în perioada 22 august-11 noiembrie 
2018, pe un eșantion național de 1.224 persoane în vârstă de 18 ani și peste. 
Eşantionul a fost de tip național cu trei etape, cu stratificare: în prima etapă s-a 

efectuat stratificarea pe regiuni de dezvoltare și selectarea aleatorie a județelor, 
în a doua etapă stratificarea a fost făcută după mărimea localităților și selecția 
a fost, de asemenea, aleatorie (orașe de peste 200 mii de locuitori, orașe între 
100 și 200 de mii de locuitori, orașe cu o populație cuprinsă între 30 și 100 de 
mii de locuitori, orașe mai mici de 30 mii de locuitori, sate-centre de comună și 
sate periferice). 

Pentru a calcula acest indicator, am utilizat doi sub-indicatori, după cum 
urmează:

1. Procentul persoanelor care au participat la un festival național sau 
local în ultimele 12 luni.

2. Procentul persoanelor care au participat la ritualuri / evenimente /
ceremonii comunitare (nunți, funeralii, nașteri și ritualuri similare de 
trecere) în ultimele 12 luni.
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Rezultate

Indicele activităților de construire a identității este destul de ridicat în România: 
aproximativ 80% din populație a participat cel puțin o dată la ritualuri / evenimente 
/ ceremonii comunitare sau a participat la un festival național sau local. Aproximativ 
93% dintre persoane au participat la ritualuri / evenimente/ceremonii comunitare 
(nunți, funeralii, nașteri și ritualuri similare de trecere) în ultimele 12 luni.

Femeile sunt cei mai frecvenți participanți la activitățile de construire a identității, 
în comparație cu bărbații, în special în cazul ritualurilor / evenimentelor /
ceremoniilor comunitare (nunți, funeralii, nașteri și ritualuri similare de trecere).

Persoanele care desfășoară activități de construire a identității au un venit sub 
1000 lei (aproximativ 220 Euro) pe lună. Ele trăiesc în principal în zonele rurale, au 
peste 50 de ani și au absolvit școala primară sau gimnaziul . Procentele sunt mai 
mari în cazul participării la ritualuri / evenimente / ceremonii comunitare (nunți, 
înmormântări, nașteri și ritualuri similare de trecere) în ultimele 12 luni.

Surse de date:

• Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Barometrul 
de Consum Cultural 2018

4.3.Toleranța faţă de alte culturi

Introducere

Scopul acestui indicator este de a evalua modul în care sunt percepute diferențele 
dintre oameni: ca fiind străine și inacceptabile sau, dimpotrivă, ca experiențe care 
îmbogățesc.

Indicator

Gradul de încredere în cadrul unei societăți față de oameni din medii culturale 
diferite

Proces

Datele au fost extrase din baza de date a studiului Barometrului de Consum Cultural 
2018, realizat de INCFC, care a contractat Institutul Român pentru Evaluare și 
Strategie ca operator de teren, în perioada 22 august-11 noiembrie 2018, pe un 
eșantion național de 1.224 persoane în vârstă de 18 ani și peste. Eşantionul a fost de 
tip național cu trei etape, cu stratificare: în prima etapă s-a efectuat stratificarea pe 
regiuni de dezvoltare și selectarea aleatorie a județelor, în a doua etapă stratificarea 
a fost făcută după mărimea localităților și selecția a fost, de asemenea, aleatorie 
(orașe de peste 200 mii de locuitori, orașe între 100 și 200 de mii de locuitori, orașe 
cu o populație cuprinsă între 30 și 100 de mii de locuitori, orașe mai mici de 30 mii 
de locuitori, sate-centre de comună și sate periferice).

Pentru a calcula acest indicator, am utilizat trei sub-indicatori, după cum 
urmează:

1. Procentul de persoane care nu afirmă că este de nedorit ca oamenii 
să aibă ca vecini persoane de rase diferite

2. Procentul persoanelor care nu afirmă că este de nedorit ca oamenii 
să aibă ca vecini imigranți / muncitori străini 

3. Procentul persoanelor care nu afirmă că este de nedorit ca oamenii 
să aibă ca vecini persoane de religie diferită  

Rezultate

Indicele de toleranță faţă de alte culturi este destul de ridicat în România; peste 
50% din populație este dispusă să aibă ca vecini oameni de altă rasă, imigranți/
muncitori străini sau oameni de altă religie.

Nu există nicio diferență între bărbați și femei în ceea ce privește toleranța față 
de alte culturi. De asemenea, persoanele în vârstă par să fie mai tolerante față 
de oameni din alte culturi în comparație cu cei tineri.

Surse de date:

• Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Barometrul 
de Consum Cultural 2018
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4.4. Încredere interpersonală

Introducere

Este larg recunoscut faptul că există beneficii importante pentru societăți 
atunci când membrii lor cooperează între ei și că astfel de relații se bazează pe 
un sentiment de încredere interpersonală, care, la rândul său, este puternic 
determinată de valori, norme și atitudini culturale.

Indicator

Gradul de încredere interpersonală.

Proces

Acest indicator evaluează nivelul încrederii și sentimentului de solidaritate și cooperare 
dintr-o anumită societate, oferind astfel o imagine asupra capitalului său social.

Datele au fost extrase din baza de date a studiului Barometrului de Consum Cultural 
2018, realizat de INCFC, care a contractat Institutul Român pentru Evaluare și 
Strategie ca operator de teren, în perioada 22 august-11 noiembrie 2018, pe un 
eșantion național de 1.224 persoane în vârstă 18 ani şi peste. Eşantionul a fost de 
tip național cu trei etape, cu stratificare: în prima etapă s-a efectuat stratificarea pe 
regiuni de dezvoltare și selectarea aleatorie a județelor, în a doua etapă stratificarea 
a fost făcută după mărimea localităților și selecția a fost, de asemenea, aleatorie 
(orașe de peste 200 mii de locuitori, orașe între 100 și 200 de mii de locuitori, orașe 
cu o populație cuprinsă între 30 și 100 de mii de locuitori, orașe mai mici de 30 mii 
de locuitori, sate-centre de comună și sate periferice).

Pentru a calcula acest indicator am folosit următoarea întrebare:
“În general, ați spune că se poate avea încredere în majoritatea 
oamenilor sau că este necesar să avem foarte multă grijă în 
relațiile cu oamenii?”
cu variantele de răspuns
“a) Se poate avea încredere în majoritatea oamenilor
 b) Este necesar să avem foarte multă grijă.”

Rezultate

Indicele de încredere interpersonală este foarte scăzut în România, în special în 
rândul tinerilor. 

 
Gen Grupă de vârstă

Femei Bărbați 18-29 
ani 

 30-39 
ani

40-49 
ani

50-64 
ani

65 ani 
şi peste

Rezultat 15,9 48,5% 51,5% 13,8% 21,5% 19,5% 25,1% 20,0%

Surse de date: 

•	 Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Barometrul 
de Consum Cultural 2018

4.5. Libertatea de autodeterminare

Introducere

Autodeterminarea este recunoscută ca drept al omului în articolul 1 al Pactului 
internațional privind drepturile civile și politice și al Pactului internațional 
privind drepturile economice, sociale și culturale, care stipulează că “toate 
popoarele au dreptul la autodeterminare. În virtutea acestui drept, își 
determină liber statutul politic și își urmăresc liber dezvoltarea economică, 
socială și culturală“.

Indicator

Scorul median al libertății percepute de autodeterminare.

Proces

Acest indicator evaluează nivelurile de implementare a dreptului de autodeterminare 
al individului, adică acela de a trăi viața pe care o alege, în funcție de propriile sale 
valori și credințe. Astfel, acest indicator evaluează sentimentul indivizilor privitor la 
responsabilizarea şi abilitarea lor pentru a-şi decide şi orienta dezvoltarea.



68

Rezultate

Indicele libertății de autodeterminare este scăzut în România, în special în cazul 
persoanelor sub 40 de ani.

 Data
Rezultat (Median) 9,5

 Bărbați Femei

Rezultat (Median) 50,0% 50,0%

18-29  
ani

 30-39 
ani

40-49 
ani

50-64 
ani

Peste  
64 ani

Rezultat 
(Median) 17,3% 17,7% 22,1% 23,8% 19,1%

Surse de date: 

•	 Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Barometrul 
de Consum Cultural 2018
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 5. DIMENSIUNE: EGALITATEA DE GEN

Introducere

Această dimensiune se concentrează pe relația reciproc avantajoasă 
dintre cultură și egalitatea dintre genuri, ce are potențialul de a determina 
transformarea socială a valorilor și a normelor culturale. Egalitatea de gen 
este analizată din perspectiva capacităților și a oportunităților: ea priveşte 
capacităţile şi oportunităţile de participare şi angajare activă în propria cultură 

și societate, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Această dimensiune 
cuprinde doi indicatori de bază: realizarea obiectivelor privind egalitatea de 
gen și percepția asupra egalității dintre genuri. Indicatorul de bază - Realizarea 
obiectivelor privind egalitatea de gen cuprinde următorii sub-indicatori: 
participare politică, educație, participarea forţei de muncă și legislația care 
vizează egalitatea dintre genuri.

5.1. Nivelul egalității dintre genuri (indicator obiectiv) 

Indicator 

Diferențele dintre femei și bărbați în domenii precum: politică, forţă de muncă, 
educație și cadru legislativ (indicator obiectiv)

Proces

Cele patru domenii acoperite de această sub-dimensiune (participare politică, 
educație și participarea forţei de muncă, precum și existența unui cadru legislativ 
pentru problematica egalității dintre genuri) reliefează câteva dintre zonele-
cheie, în care atingerea egalităţii de gen în rezultate și oportunități a avut un 
impact pozitiv dovedit asupra unui registru de procese de dezvoltare, care sunt 
absolut esențiale pentru respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
culturale, precum și pentru a construi o societate deschisă și inclusivă.

Din păcate, pentru Dimensiunea Educaţie, la nivel național, nu există date 
publice disponibile de la Institutul Național de Statistică . Dată fiind această 
situație, conform recomandărilor UNESCO, am folosit baza de date ’’Baro and 
Lee’’, disponibilă online. În afară de datele privind numărul mediu de ani de 
şcolarizare, care sunt cele mai vechi pe care le-am folosit, toate datele sunt din 
perioada 2016-2018. Pentru toți ceilalți indicatori am folosit surse naționale 
pentru a obține datele brute.  

Rezultate

Rezultatul general al indicelui pentru România este 0,666.

Participarea femeilor la viața politică

Structura Parlamentului este formată din 21% femei și 79% bărbați. Procentajul 
pentru femei nu este foarte ridicat și arată că în România femeile nu sunt 
reprezentate corespunzator sau nu își exercită pe deplin libertatea de a participa 
în viața politică, cu toate că există legislație în acest sens, care promovează 
participarea femeilor la viața politică și implicit capacitatea femeilor de a avea 
putere decizională în structurile de conducere ale statului.

Educație

După cum am menționat anterior, pentru acest indicator nu am avut acces la 
surse de date naționale, dar din cele disponibile la nivel internațional reiese că 
în România numărul mediu de ani de școlarizare a fost de 11,81 pentru femei 
și de 10,84 ani pentru bărbați în 2010. Din acest punct de vedere, nu există o 
diferență notabilă între femei și bărbați în ceea ce priveşte numărul mediu de ani 
de școlarizare.

Participarea forţei de muncă (oferta de muncă)

Pentru acest indicator nu există diferențe semnificative între femei și bărbați. 
Acesta este un aspect pozitiv și indică faptul că în România femeile și bărbații 
au drepturi și oportunități egale atunci când vorbim despre locuri de muncă 
și despre șansa ca ambele categorii să se implice activ în pe piața muncii. Din 
acest punct de vedere ar trebui să menţionăm că România oferă oamenilor 
șanse egale pentru autorealizare și dreptul de a-şi alege propria carieră. 
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Legislaţia vizată privitoare la egalitatea de gen

Pentru acest indicator, au fost înregistrate diferențe între femei și bărbați. Există 
mai puțină legislație specifică pentru femei sau legislația nu este foarte bine 
definită, în special când discutăm despre sistemul de reprezentare proporţională 
pentru femei. Momentan, România nu are o legislație foarte bine elaborată în 
ceea ce privește participarea femeilor la viața politică.

Surse de date: 

• Bază de date ’’Femeia în Parlament’’, 2016 http://www.ipu.org/
wmn-e/classif.htm

• Barro and Lee, 2010

• Institutul Național de Statistică – Tempo, http://statistici.insse.
ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, 2017

• Institutul Național de Statistică – Tempo http://statistici.insse.ro/
shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=FOM116A, 2016 

• Agenția Națională pentru  Egalitate de șanse  între Femei și Bărbați – 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 2018

• Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Barometrul 
de Consum Cultural 2018 

5.2.  Nivelul egalității dintre genuri (indicator subiectiv)

Indicator

Nivelul evaluării pozitive a egalității dintre Genuri (indicator subiectiv)

Proces

Acest indicator și-a propus:

1. Să măsoare măsura în care egalitatea între genuri este percepută pozitiv 
și este susținută în rândul membrilor societății („de jos în sus”), și

2. Să evalueze, din punctul de vedere al egalităţii de gen, decalajele 
dintre legislație și investițiile publice, pe de o parte, și percepțiile 
individuale, pe de altă parte.

Pentru a construi acest indicator au fost luate în considerare răspunsurile 
„dezacord” și „dezacord total” pentru următoarele variabile:

• (V44) Când există puține locuri de muncă, bărbații ar trebui să aibă în 
mai mare măsură dreptul la un loc de muncă decât femeile 

• (V61) Bărbații sunt lideri politici mai buni decât femeile.

• (V62) Studiile universitare sunt mai importante pentru un băiat decât 
pentru o fată.

Acesta este un indicator descriptiv care măsoară măsura în care egalitatea între 
genuri este percepută în mod pozitiv și este susținută în rândul membrilor societății. 

Datele au fost extrase din baza de date a studiului Barometrul de Consum Cultural 
2018, realizat de către INCFC, care a contractat Institutul Român pentru Evaluare 

și Strategie ca operator de teren, în intervalul 28 septembrie – 22 noiembrie 
2018. Studiul a fost realizat pe un eșantion național de 1.300 de persoane, cu 
vârsta de 18 ani și peste. Eșantionul a fost național, tristadial, cu stratificare: în 
primul stadiu, stratificarea a fost făcută pe regiunile de dezvoltare, continuând cu 
alocarea aleatorie la nivelul judeţelor, în cel de-al doilea stadiu a fost aplicată o 
stratificare în funcţie de mărimea localităţii, iar selecţia a fost tot aleatorie (oraşe 
de peste 200 mii locuitori, oraşe între 100 şi 200 mii locuitori, oraşe între 30 şi 100 
mii locuitori, oraşe sub 30 mii locuitori, sate-centre de comună şi sate periferice).

Rezultate

Scorul final ce se poate obține pentru acest indicator poate varia între 0% și 
100%. Pentru România rezultatul final este de 58% și indică faptul că egalitatea 
de gen deține o poziție relativ importantă în societate. Totuși, de vreme ce acest 
rezultat nu este foarte ridicat, probabil există necesitatea unor îmbunătățiri, 
în special când vorbim despre legislație sau strategii politice, care ar putea să 
implice femeile în viața politică din ce în ce mai mult. De asemenea, ar fi utile 
strategii guvernamentale care să facă femeile mai vizibile în viaţa socială şi 
politică şi în procesul luării de decizii.

Mai jos sunt prezentate informații și date detaliate pentru fiecare întrebare 
prezentată anterior:

Dintre toţi respondenţii, 25% sunt în dezacord cu afirmația conform căreia 
“Bărbații sunt lideri politici mai buni decât femeile.”, 46% sunt în dezacord cu 
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afirmația conform căreia “Când există puține locuri de muncă, bărbații ar trebui 
să aibă în mai mare măsură dreptul la un loc de muncă decât femeile”, iar 27% 
sunt în dezacord cu afirmația conform căreia „Studiile universitare sunt mai 
importante pentru un băiat decât pentru o fată”.

Din numărul total de femei care au răspuns, 50% sunt în dezacord cu afirmația 
conform căreia “Când există puține locuri de muncă, bărbații ar trebui să aibă în 
mai mare măsură dreptul la un loc de muncă decât femeile”, pe când procentul 
respondenţilor bărbați care sunt în dezacord cu afirmația de mai sus este mai 
mic cu 10%, adică de 40% din numărul total de bărbaţi.

Rezultatele pe grupe de vârstă arată că persoanele mai tinere sunt în mai mare 
măsură în dezacord cu afirmația conform căreia “Când există puține locuri de 
muncă, bărbații ar trebui să aibă în mai mare măsură dreptul la un loc de muncă 
decât femeile” și că dezacordul în această privinţă este invers proporţional cu 
vârsta populaţiei.

Luând în considerare rezultatele pe grupe de vârstă, 46% dintre respondenții cu 
vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani, 48% din cei între 30 și 49 de ani și 43% din 
respondenţii cu vârsta de 50 de ani şi peste sunt în dezacord cu afirmația conform 
căreia “Când există puține locuri de muncă, bărbații ar trebui să aibă în mai mare 
măsură dreptul la un loc de muncă decât femeile”. Pentru afirmația “Bărbații 
sunt lideri politici mai buni decât femeile” nu există diferențe semnificative 
între grupele de vârstă menționate mai sus. Pentru afirmația conform căreia 

„Studiile universitare sunt mai importante pentru un băiat decât pentru o fată” 
nu sunt diferențe semnificative între grupele de vârstă analizate.

Acord 
total Acord Dezacord Dezacord 

total Nu știu Niciuna

Când există puține locuri 
de muncă, bărbații ar 
trebui să aibă în mai mare 
măsură dreptul la un loc 
de muncă decât femeile

- 29% 46% - - 25%

Bărbații sunt lideri 
politici mai buni decât 
femeile

17% 24% 25% 28% 6%

Studiile universitare 
sunt mai importante 
pentru un băiat decât 
pentru o fată.

8% 12% 27% 48% 5%

Rezultat 58%

Surse de date:
• Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Barometrul 

de Consum Cultural 2018 
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 6. DIMENSIUNE: COMUNICARE

Comunicarea este o dimensiune foarte importantă pentru a identifica indicatori 
precum libertatea de exprimare, nivelul de acces la internet al populației, nive-
lul de percepție al populației generale, la nivel național, cu privire la garantarea 
deplină a libertății de exprimare a oamenilor și diversitatea conținutului ficțion-
al (diversitatea conținutului ficțional la televiziunea publică). 

Următorii indicatori se regăsesc în această dimensiune:

• Libertatea de exprimare
• Percepția libertății de exprimare
• Accesul la internet și utilizarea acestuia
• Diversitatea conținutului fictional la televiziunea publică.

6.1. Libertatea de exprimare

Introducere

Această sub-dimensiune evaluează dreptul la liberă exprimare în cadrul regimurilor 
politice din întreaga lume, atât din punct de vedere legislativ, cât și ca punere în practică.

Indicator 

Indice al libertății presei scrise, audiovizuale şi online.

Proces

Conform Indexului Libertăţii Presei, publicat de Freedom House, gradul în care 
o țară permite fluxul liber al știrilor și al informațiilor determină calificarea 
unui anumit tip de mass media ca fiind “liberă”, “parțial liberă” sau ”lipsită de 
libertate”. Țările cu un scor cuprins între 0 și 30 de puncte sunt considerate a 
avea o presă liberă; cele cu punctaj între 31 și 60 au o presă parțial liberă, iar 
cele cu 61-100 de puncte au o presă lipsită total de libertate.

Rezultate

Calcularea gradului de liberă circulație a știrilor și a informațiilor în România a avut ca 
rezultat un scor de 62 de puncte, care poziționează presa românească în categoria 
"parțial liberă". Acest rezultat a avut la bază un set de 23 de întrebări metodologice 
împărțite în trei subcategorii: cadrul legal, cadrul politic și cadrul economic. 

Libertatea presei este protejată prin Constituție, dar în realitate ea este slăbită de 
situații precum nesiguranţa financiară și prevalenţa intereselor politice și de afaceri. 

Cadrul legal

Discursul ofensator pe teme religioase, care defăimează simbolurile de stat sau 
care promovează ideologii fasciste sau rasiste sunt acțiuni interzise prin lege iar în 

practică sunt aplicate amenzi relativ mici pentru încălcarea legii în sensurile de mai 
sus.  Printre cazurile înregistrate în 2014, de pildă, s-a numărat cel al preşedintelui 
de atunci, Traian Băsescu, care a fost amendat pentru o remarcă rasistă despre 
persoanele de etnie romă, la o conferinţă de presă din 2010. În alt caz , un utilizator 
al platformei de socializare Facebook care a postat un slogan nazist pe pagina sa 
a fost amendat în decembrie, după ce comentariul său a fost preluat de un ziar 
local. După o perioadă lungă de incertitudine legală, defăimarea a fost efectiv 
dezincriminată în România, printr-o decizie din 2010 a Curții Supreme, însă o 
decizie a Curții Constituționale din 2013 a anulat această decizie. Procesele civile ce 
cuprind acuzații de defăimare rămân relativ frecvente printre persoanele publice și 
jurnaliști. Jurnaliştii fac uz din ce în ce mai rar de legea privind libertatea informaţiei 
din România, pe măsură ce scade angajamentul publicaţiilor – aflate în dificultăţi 
financiare – în jurnalismul de investigaţie. 

Uneori, persoanele care dețin funcții publice și oficialii împiedică accesul la informațiile 
legate de corupție sau alte subiecte sensibile.

Numirile la Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) sunt politizate, iar capacitatea 
acestuia este necorespunzătoare, ceea ce are drept rezultat luarea de decizii 
părtinitoare şi reglementări ineficiente. 

Mediul politic

În noiembrie 2014 au avut loc alegeri prezidenţiale, prilej care a generat 
materiale de presă părtinitoare, bazate pe agendele politice ale deţinătorilor 
de trusturi de presă şi ale sponsorilor. În general, majoritatea parlamentară 
schimbă conducerea televiziunii publice după fiecare sesiune de alegeri, 
asigurând astfel o tendință părtinitoare, pro-guvernamentală a declarațiilor 
care apar în spațiul public. 
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Sectorul media privat este dominat de oameni de afaceri români cu legături politice 
sau cu interese economice majore în alte domenii, iar aceste interese de obicei 
determină linia editorială a unei societăţi de presă.

În iulie 2014, canalul de știri Digi TV, deținut de gigantul în domeniul transmisiilor 
prin cablu şi satelit RCS-RDS, l-a concediat pe reporterul Cristi Citre după ce acesta 
l-a criticat dur pe prim-ministrul Victor Ponta, pe pagina sa personală de Facebook. 
De asemenea, în decursul aceluiași an, publicațiile de știri controlate de politicianul 
și mogulul media Dan Voiculescu, condamnat penal, l-au atacat în mod repetat pe 
procurorul șef anticorupție, care îi aducea la vremea respectivă acuzații de luare de 
mită. În septembrie, moderatorul de televiziune și radio Robert Turcescu a recunoscut 
că a fost agent sub acoperire pentru serviciul de informații al armatei, stârnind astfel 
îngrijorări în ceea ce privește posibilitatea intervenției agenților de spionaj în media.

Reporterii din România se confruntă cu abuzuri verbale, intimidare și uneori chiar 
agresiune fizică în cursul exercitării meseriei. În noiembrie 2014, reporterul Ștefan 
Mako de la site-ul de știri online Casa Jurnalistului a fost reținut și agresat de poliție 
în București după ce a înregistrat arestarea unui alt bărbat. În august, în timp ce 
relatau o manifestaţie de la faţa locului, trei jurnaliști au fost atacaţi de protestatari .

Mediul economic

În România activează un număr mare de posturi de radio şi TV și publicații tipărite, cu 
capital privat. Cu toate acestea, sectorul presei tipărite a suferit dramatic din cauza 
crizei economice de la sfârşitul lui 2008, iar industria TV se confruntă, de asemenea, cu 
scăderi. Mai mult de 50% din populație folosea internetul în 2014. Chiar dacă accesul 

este disponibil la o scară largă, fără vreo aparentă interferență din partea guvernului, 
adeseori presei online îi lipsesc veniturile necesare pentru a realiza reportaje originale. 
Foarte puține companii media sunt profitabile, iar acest lucru crește dependența de 
publicitate. După alegerile prezidențiale din 2014, publicitatea lansată în spațiul public 
a devenit din ce în ce mai politizată, iar distribuirea fondurilor pentru publicitate 
provenind din Uniunea Europeană – principala entitate cumpărătoare de publicitate 
în România – nu a fost transparentă. Principalele posturi de televiziune din România 
sunt Pro TV, deţinut de Central European Media Enterprises (CME), cu sediul în 
Bermude, și Antena 1, deținută de fiica mogulului Voiculescu. Proprietarii reali sunt de 
multe ori ascunși prin intermediari. Concernele media străine își mențin prezența în 
țară, deși o parte dintre ele s-au retras din cauza contextului economic dificil. La finalul 
anului 2014, Central European Media Enterprises se pregătea să își vândă posturile 
radio locale către RCS-RDS.

Jurnaliștii întâmpină probleme precum salariile mici, nesiguranţa locului de muncă 
și sunt predispuși la diferite forme de presiune financiară și editorială din partea 
proprietarilor trusturilor de presă și a agențiilor de publicitate. Întârzierile la plata 
salariilor nu sunt neobişnuite, iar la începutul anului 2014, contractele colective de 
muncă pentru mass-media au expirat.

Surse de date:

• Freedom of the Press Index 2017, Freedom House  
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/romania

• Freedom of the Press Index 2015, Freedom House  
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/romania

6.2. Percepția asupra libertății de exprimare

Introducere

Acest sub-indicator se referă la percepția populației privind garantarea libertății 
de exprimare în România. 

Indicator 

Procentul din populație care percepe libertatea de exprimare ca fiind deplin 
garantată în țara lor

Proces

Datele au fost preluate din baza de date a studiului naţional Barometrul de 
Consum Cultural din 2018, realizat de INCFC în perioada 28 septembrie – 22 

noiembrie 2018, pe un eșantion de 1.300 de persoane cu vârsta de minimum 
18 ani, bărbați și femei. Conform acestui studiu, 64% dintre români consideră 
că libertatea de exprimare este deplin garantată în România. Având în vedere 
că peste jumătate dintre români consideră că țara noastră garantează pe deplin 
dreptul la liberă exprimare, putem concluziona că oamenii au în general un 
sentiment de siguranță că beneficiază de dreptul de a avea păreri și opinii.

Surse de date:

•	 Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Barometrul 
de Consum Cultural 2018
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6.3. Accesul la internet și utilizarea acestuia

Introducere

Acest indicator se referă la procentul de oameni care au acces la internet și îl 
folosesc, la nivel național, pentru populația cu vârste cuprinse între 16 şi 74 de ani. 

Indicator

Procentul oamenilor care folosesc internetul

Proces

Pe baza ipotezei că o utilizare sporită a noilor tehnologii de informare şi comunicare 
(NTIC), inclusiv a Internetului, de către un segment mai mare al populației poate 
contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare socială, culturală și economică, 
acest indicator utilizează procentul utilizatorilor de Internet ca indicator statistic 
intermediar (proxy), pentru a evalua gradul de promovare și democratizare a utilizării 
tehnologiilor digitale în țară și, prin urmare, capacitatea populației de a avea acces 
la conținut cultural și creativ și de a dezvolta noi forme de creativitate și participare.

Pentru calcul, numărul de utilizatori de Internet a fost pus în raport cu numărul 
total al populației pentru grupa de vârstă 16-74, în conformitate cu definiția Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), care defineşte un utilizator de Internet ca 
fiind orice persoană cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 ani care utilizează internetul pe 
parcursul unui an.

Rezultate

Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2017, 55,7% din populația din 
România folosea internetul. Accesul populației la internet este posibil acolo unde 
există acces la infrastructura care permite utilizarea acestui serviciu. În România, 
accesul la internet este în cea mai mare parte posibil în așezările urbane. În zonele 
rurale infrastructura de acces la internet este mai slabă. Cei mai mulți utilizatori de 
internet sunt în zonele urbane cu peste 200.000 de locuitori – 86%.

Datele au fost extrase din baza de date a studiului Barometrul de Consum Cultural 
2017, realizat de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală Acest 
studiu a inclus un sondaj pe teren, pentru care a existat un contract cu Institutul 
pentru Evaluare şi Strategie din România – strict ca operator de teren, INCFC fiind 
singurul deţinător al datelor, rezultatelor şi rapoartelor. Sondajul a fost efectuat 
în perioada 28 septembrie-22 noiembrie 2018, pe un eşantion naţional de 1.300 
persoane cu vârsta de peste 18 ani. Eşantionul a fost de tip naţional tristadial, 

cu stratificare: în primul stadiu, stratificarea s-a făcut pe regiuni de dezvoltare şi 
selecţie aleatorie a judeţelor, în al doilea stadiu stratificarea s-a făcut după mărimea 
localităţilor, iar selecţia a fost tot aleatorie (oraşe peste 200 mii locuitori, oraşe între 
100 şi 200 mii locuitori, oraşe între 30 şi 100 mii locuitori, oraşe sub 30 mii locuitori, 
sate-centre de comună şi sate periferice.

Utilizarea internetului în funcție de tipul localității – nivel național

Tip localitate
Dumneavoastră utilizați internetul? (indiferent dacă pe 
computer/ tabletă/ telefon, la locul de muncă, acasă etc)

NU DA
Rural sub 2500 69% 31%
Rural 2500+ 64% 36%
Urban sub 30000 55% 45%
Urban 30-100 mii 49% 51%
Urban 100-200 mii 38% 62%
Urban 200 mii+ 14% 86%

Utilizarea internetului în funcție de nivelul de educație al respondenților – nivel național
Dumneavoastră utilizați internetul? 

NU DA
Studii elementare 83% 17%
Studii medii 41% 59%
Studii superioare 9% 91%

Piaţa de internet şi bandă largă înregistrează o creștere rapidă în România, în ciuda 
ratei scăzute de penetrare a liniei fixe la nivel naţional. Serviciile de transmisie în 
bandă largă sunt puse generos la dispoziție de către operatorii de cablu, precum şi 
de operatorul tradiţional de linii fixe, care a recuperat întârzierea lansării serviciului 
ADSL prin stabilirea de preţuri sensibil mai mici pentru serviciile sale. Sunt populare, 
de asemenea, şi serviciile de bandă largă pe bază de reţea locală (LAN). 

Surse de date
• Institutul Național de Statistică – http://statistici.insse.ro:8077/

tempo-online/#/pages/tables/insse-table
• Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Barometrul 

de Consum Cultural 2017
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Indicatori adiționali
Indicele economiei şi societăţii digitale (DESI) - România

Pentru comparație, sursa internaţională de date pe care am folosit-o a fost un 
studiu realizat de Comisia Europeană, care a dezvoltat un indicator denumit Indicele 
economiei şi societăţii digitale (DESI), cu scopul de a evalua dezvoltarea statelor 
membre din punct de vedere al digitalizării economiei și a societății.

Acest indicator este compus dintr-un pachet de indicatori relevanți, structurați în 
cinci dimensiuni: conectivitate, capital uman, utilizarea internetului, integrarea 
tehnologiilor digitale și serviciile publice digitale.

Rezultatul poate fi între 0 și 1, şi, cu cât este mai mare valoarea, cu atât țara a 
înregistrat progrese mai mari.

Rezultate
DESI 2016 pentru România a fost de 0,35, ceea ce o clasează pe locul 28 din cele 
28 de state membre ale Uniunii Europene.

În ceea ce privește tendința oamenilor spre a folosi internetul, România 
înregistrează un scor de 0,34 (în creştere de la 0,31 în 2015) și se clasează pe locul 
27 între statele Uniunii Europene.

Utilizatorii români de internet se angajează într-o varietate largă de activități online. 
Aceștia citesc știrile online (67%), ascultă muzică, se uită la filme și joacă jocuri 
online (46%), folosesc internetul pentru a comunica prin apeluri voce sau video 
(42%) sau prin rețele sociale (78%) şi obţin conţinut video prin propria conexiune 
de bandă largă (cel mai mult prin serviciul Video la Cerere – 36%). Comparând cu 
anul precedent, pentru cele mai multe dintre activitățile menţionate, interesul 
românilor este mai mic, excepție făcând folosirea rețelelor de socializare, care a 
înregistrat cea mai mare creştere. Dacă românii înclină cu precădere spre folosirea 
rețelelor de socializare, ei sunt foarte reticenţi faţă de tranzacţiile online. În ciuda 
progresului, numărul românilor care folosesc internetul pentru online banking 
(9,6%) sau care fac cumpărături online (18%) este cel mai mic dintre toate țările 
Uniunii Europene. Aceasta este marea provocare pentru România în ceea ce 
privește folosirea internetului de către cetățenii săi, deoarece o economie digitală 
este într-o anumită măsură stimulată de încrederea cetățenilor în canalul online.

Surse de date

• European Commission, the Index of Economic and Social Digitization 
(DESI), Country Profile, Romania, 2016: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/desi-2016-country-profiles

6.4. Diversitatea conținutului ficțional în programele televiziunii publice

Indicator

Proporţia de timp anual de emisie a programelor TV româneşti de ficţiune 
din totalul anual de timp de emisie a programelor de ficţiune pe canalele de 
televiziune naţionale publice gratuite.

Date indisponibile.

Indicator suplimentar 

Conform Anuarului Statistic , în 2016, Televiziunea Națională a furnizat  un total 
de 52.763 de ore de transmisiune, din care 51. 667 de ore de programe în limba 
română și 1.096 de ore în limbi ale minorităților naționale. Din totalul celor 
51.667 de ore de programe TV în limba română, 7.287 de ore au fost filme 
documentare, de animaţie și ficţiune.

Transmisiuni televizate în limba română Total 51,667 ore
Știri 5.493 ore
Știri de interes general 8.773 ore
Educație, artă și cultură, muzică, științe, viață spirituală 15.609 ore
Sport 2.752 ore
Documentare, ficțiune, animație 7.287 ore
Emisiuni pentru copii 106 ore
Emisiuni de divertisment 4.828 ore
Reclame 5.811 ore
Diverse (altele) din total 1.008 ore
Transmisiuni televizate în limbi ale minorităţilor naţionale Total 1.096 ore
Totalul transmisiunilor în limba română și limbi minoritare 52.763 ore
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Indicator suplimentar

Rata biletelor vândute pentru filmele românești în comparație cu filmele străine

Conform datelor furnizate de Institutul Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală, prin platforma culturadata interactiv, în 2017, producțiile cinematografice 
românești au avut 280.910 (2,02%) spectatori în sălile de cinema, în timp ce 
producţiile străine au avut 13.596.560 (97,98%) de spectatori.

Diferența dintre numărul de spectatori pentru filmele străine și pentru cele 
românești este mare, însă una dintre explicații ar putea fi legată de numărul 
mic de filme românești produse. Conform Regiei Autonome a Distribuției și 
Exploatării filmelor, în anul 2015 peste 82% din veniturile generate la nivel 
național din vânzarea de bilete au provenit din vânzarea filmelor produse 
în SUA. 

Din punctul de vedere al producției de filme, în anul 2017 au fost produse 28 
filme de lung metraj (ficțiune, documentar și animație) și 13 filme de scurt 
metraj (ficțiune, documentar și animație). 

Numărul filmelor produse 2013 2014 2015 2016 2017
Numărul de filme de lungmetraj 
(ficțiune, documentare, animații) 31 38 26 32 28

Numărul de filme de scurtmetraj 
(ficțiune, documentare, animații) 6 9 17 15 13

Total 37 47 43 47 41

Din punctul de vedere al difuzării, în 2017, au fost difuzate 66 de filme naţionale 
(de ficţiune, documentare, de animaţie)

Numărul filmelor de lung metraj 
care au rulat în cinematografele 
românești, după origine

2013 2014 2015 2016 2017

Filme naționale 72 82 57 64 66
Filme europene 130 127 160 169 154
Filme americane 220 212 193 220 191
Altele 28 33 32 52 31
Total 450 454 442 505 442

Surse de date:

Anuarul Statistic al României, Institutl Național de Statistică, 2017 http://www.
insse.ro/old/sites/default/files/field/publicatii/anuarul_statistic_al_romaniei_
carte_ro.pdf 

• Platforma Culturadata Interactiv, Institutul Naţional pentru Cercetare 
şi Formare Culturală:

– http://culturadatainteractiv.ro/reteaua-cinematografica-si-piata-
de-film-din-romania/date-generale/

– http://culturadatainteractiv.ro/cinema-network-and-film-market-
in-romania/films-distribution-2010-2017/
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 7. DIMENSIUNEA: PATRIMONIU

Această dimensiune abordează gradul de angajament și de acțiune al 
autorităților publice în formularea și punerea în aplicare a unui cadru 

multidimensional pentru protejarea, salvgardarea și promovarea 
sustenabilității patrimoniului.

7.1.  Sustenabilitatea Patrimoniului

Introducere

În scopul construirii acestui indicator, a fost propusă o definiție largă a 
patrimoniului, în conformitate atât cu dispozițiile Convenției din 2005 a 
UNESCO asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, cât și 
cu Metodologia CDIS. Astfel, noțiunea de patrimoniu nu a fost înțeleasă doar ca 
patrimoniu cultural (mobil, imobil, imaterial), ci și ca patrimoniu natural.

Definirea holistică a patrimoniului reprezintă o schimbare de paradigmă în 
realitățile complexe ale lumii de azi, așa cum subliniază Agenda ONU 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă, în care cultura și patrimoniul sunt menționate pentru 
prima dată atât ca dimensiune transversală – în relaţie cu educația, securitatea 
alimentară, mediul, creșterea economică, modele durabile de producție și 
consum, societăți pașnice favorabile incluziunii – cât și ca o dimensiune directă 
în ceea ce privește necesitatea de a proteja patrimoniul natural și cultural 
mondial (obiectivul strategic de dezvoltare 11, ținta 11.4).

Datele obținute pentru a construi acest indicator oferă o perspectivă globală 
valoroasă asupra eforturilor și angajamentelor publice și ale societății civile în 
favoarea protejării și promovării patrimoniului.

Indicator

Indicele de dezvoltare a unui cadru public multidimensional pentru 
sustenabilitatea patrimoniului

Proces

Numărul mare de factori interesați identificați subliniază nu numai eforturile 
depuse pentru a obține o viziune cât mai incluzivă și mai globală asupra 
patrimoniului, dar validează și faptul că patrimoniul cultural nu este doar o 
preocupare a instituțiilor culturale sau a administrației publice culturale, ci 

este într-adevăr, o dimensiune interconectată în contextul global al dezvoltării 
durabile, care relaționează cu domenii diverse, de la dezvoltare regională și 
turism la relații interetnice și mediu.

Din acest motiv, interpretarea finală a datelor a luat în considerare măsuri 
care privesc atât patrimoniul cultural, cât și cel natural, respectiv, în cazul în 
care măsurile au fost implementate numai pentru componenta de patrimoniu 
natural, dar au lipsit pentru componenta de patrimoniu cultural, răspunsul a 
fost cuantificat ca fiind pozitiv. 

Componentele interconectate care construiesc acest indicator au fost explorate 
și clasificate în trei mari dimensiuni:

• Înregistrări și înscrieri – evaluează măsura în care resursele de 
patrimoniu ale țării sunt protejate oficial prin înscrierea lor în liste și 
registre (atât naționale, cât și internaționale). Dimensiunea oferă nu 
doar un puternic indiciu privind voinţa politică, ci şi o bună indicaţie 
structurală asupra gradului de prioritate acordat patrimoniului.

• Protejare, salvgardare și management – subliniază politicile publice 
și măsurile concrete implementate de autoritățile publice, care 
promovează conservarea, punerea în valoare și managementul 
durabil al patrimoniului. Această componentă scoate în evidență 
necesarul de formare și de consolidare a capacităților factorilor 
interesați, precum și implicarea activă a comunităților.

• Transmiterea și mobilizarea sprijinului – analizează eforturile 
privind creşterea gradului de conștientizare și înțelegere, precum și 
investițiile continue îndreptate spre patrimoniu, care ar permite ca 
valoarea și semnificația acestuia să fie transmise generațiilor viitoare. 
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Rezultate

Acesta este un indicator calitativ prezentat ca o listă de verificare/tabel. Pentru 
a construi indicatorul, tabelul a fost completat răspunzând cu da sau nu în celula 
relevantă. Valoarea de bază a indicatorului variază de la 0 la 1, unde 1 reprezintă 
rezultatul ideal sau optim, rezultatul pentru România fiind de 0,85.

Celor trei componente care construiesc indicatorul le-au fost atribuite ponderi 
specifice, în conformitate cu metodologia CDIS, după cum urmează:

• Înregistrări și înscrieri – 30% din total

• Protejare, salvgardare și management – 40% din total

• Transmiterea și mobilizarea sprijinului – 30 % din total

Ponderea uşor mai ridicată atribuită componentei de Protejare, salvgardare și 
management subliniază că un aspect decisiv al sustenabilității patrimoniului 
este reprezentat de existența unor politici publice și măsuri concrete.

Celor șapte subcomponente li s–au atribuit ponderi sensibil apropiate în 
construcția componentelor, cu ponderi mai mari atribuite înregistrărilor și 
clasărilor realizate la nivel național – 67% și conştientizării şi educaţiei – 60% .

În raport cu fiecare dintre cele trei componente și șapte subcomponente ale 
indicatorului, s-au obținut următoarele valori:

1. Înregistrări și înscrieri – 0,87/1, din care

a. Nivel internațional – 60%

b. Nivel național – 100%

2. Protejare, salvgardare și management – 0,89/1, din care

a. Conservare, punere în valoare și management – 100%

b. Cunoaștere și întărirea capacității – 100%

c. Implicarea comunității – 67% 

3. Transmiterea și mobilizarea sprijinului –0,79/1, din care 

a. Creșterea gradului de conștientizare și educație – 88%

b. Stimularea sprijinului – 67%  

O analiză rapidă a rezultatelor arată că s-au obținut scoruri maxime pentru 
înregistrările și înscrierile de la nivel național și pentru conservarea, punerea 

în valoare și managementul patrimoniului, precum și pentru cunoaștere și 
întărirea capacității. Punctajele maxime indică faptul că în România registrele și 
inventarele dedicate patrimoniului cultural dar și cele ale patrimoniului natural 
au fost alcătuite și sunt actualizate în mod regulat, că există legislație specifică și 
un cadru de management care permit o dezvoltare durabilă și că există, la nivel 
național, facilități de instruire și programe de consolidare a capacităților pentru 
conservarea, salvgardarea, managementul și promovarea patrimoniului.

Cel mai mic punctaj a fost obținut cu referire la înregistrările și înscrierile 
realizate la nivel internațional, din cauza patrimoniului imaterial, întrucât 
România nu a înscris niciun element pe Lista Patrimoniului cultural imaterial 
care are nevoie de salvgardare urgentă și niciunul dintre programele sau 
proiectele de salvgardare implementate în România în domeniul patrimoniului 
imaterial nu a fost selectat ca exemplu de bună practică de către Comitetul 
Interguvernamental al Convenției din 2003 pentru Salvgardarea Patrimoniului 
Cultural Imaterial.

1. ÎNREGISTRĂRI ȘI ÎNSCRIERI

Nivel internațional

Crearea și depunerea listelor tentative sau a inventarelor de patrimoniu 
cultural și natural la Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO în ultimii 5 ani DA

Înscrierea obiectivelor de patrimoniu cultural, natural sau mixt în Lista UNESCO 
a Patrimoniului Mondial (număr de înscrieri) DA

Înscrierea unui element pe Lista UNESCO Reprezentativă a Patrimoniului 
Cultural Imaterial al Umanității (număr de înscrieri) DA

Înscrierea unui element pe Lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial 
care are nevoie salvgardare urgentă (număr de înscrieri) NU

Programe sau proiecte selectate ca cele mai bune practici de salvgardare 
de către Comitetul Interguvernamental al Convenţiei pentru Salvgardarea 
Patrimoniului Cultural Imaterial 2003 (număr de programe sau proiecte)

N0

Nivel național

Existența unui registru sau a unei liste de patrimoniu natural și cultural național 
(număr de elemente inventariate) DA

Registrul sau lista patrimoniului natural și cultural național a fost actualizat(ă) 
cel puțin o dată în ultimii 5 ani (data ultimei actualizări) DA

Existența inventarelor de patrimoniu imaterial la nivel național sau subnațional 
(număr de elemente inventariate) DA
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Cel puțin unul dintre inventarele de patrimoniu imaterial existente la nivel 
național sau subnațional a fost actualizat în ultimii 5 ani (data ultimei actualizări) DA

Existența unei liste sau a unui inventar al bunurilor culturale protejate (Număr 
de elemente inventariate) DA

Lista sau inventarul bunurilor culturale protejate a fost actualizat(ă) în ultimii  
5 ani (data ultimei actualizări) DA

Existența unei liste sau a unei baze de date cu bunuri culturale furate dintr-
un muzeu, o instituție religioasă sau un monument public, alcătuită pentru 
a fi transmisă poliției și autorităţilor vamale, precum și muzeelor, caselor de 
licitație și comercianților de artă din întreaga lume 

DA

La nivel internațional, România a înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, 
6 obiective culturale și 2 obiective naturale:

Cultură

• Biserici din Moldova (1993,2010)

• Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei (1999)

• Centrul Istoric Sighişoara (1999)

• Mănăstirea Horezu (1993)

• Sate cu biserici fortificate din Transilvania (1993, 1999)

• Biserici de lemn din Maramureş (1999)

Natură

• Păduri seculare și virgine de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei  
(2007, 2011, 2017)

• Delta Dunării (1991)

Lista Indicativă cuprinde 15 elemente, dintre care Peisajul cultural minier Roșia 
Montană a fost avut în vedere spre nominalizare de către România, în anul 
2016. 

La nivel național, atât patrimoniul cultural, cât și cel natural beneficiază de 
sisteme dedicate de înregistrare și clasificare. Pentru monumentele istorice, 
Lista națională a monumentelor istorice administrată de Institutul Național 
al Patrimoniului numără peste 30.000 de înscrieri, fiind actualizată în 2015 și 
publicată în 2016. În ceea ce privește patrimoniul natural, Ministerul Mediului, 
prin intermediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, gestionează lista 
zonelor naturale protejate de interes național și comunitar.

2. PROTEJARE, SALVGARDARE ȘI MANAGEMENT

Conservare, punere în valoare și management
Bugetul anual dedicat la nivel național pentru identificarea, protejarea, 
salvgardarea, conservarea și managementul patrimoniului natural şi cultural 
(material si imaterial) (Suma)

DA

Legislație / politici publice/ măsuri specifice pentru conservarea și promovarea 
patrimoniului cultural si natural inventariat, adoptate în ultimii 5 ani (data/
datele adoptării)

DA

Legislație / politici publice /măsuri specifice pentru salvgardarea patrimoniului 
imaterial inventariat, adoptate în ultimii 5 ani (data/datele adoptării) DA

Legislație națională / politici publice / măsuri de reglementare a săpăturilor arheologice 
adoptate: de exemplu, supravegherea săpăturilor arheologice, conservarea in situ, 
prezervarea zonelor pentru cercetările arheologice viitoare (data adoptării)

DA

Măsurile de prevenire a traficului ilicit de bunuri culturale protejate adoptate: 
de exemplu, măsuri de control al exportului de bunuri culturale - cum ar fi 
certificate de autorizare a exportului bunurilor culturale; măsuri de control 
al achiziționării de bunuri culturale - cum ar fi mecanisme care să împiedice 
muzeele, dealerii culturali și instituțiile similare să achiziționeze bunuri culturale 
exportate ilegal etc. (data/datele adoptării)

DA

Existența unităților specializate în cadrul poliției și autorităţilor vamale pentru 
combaterea traficului ilicit de bunuri culturale și patrimoniu mobil DA

Existența muzeelor care dețin colecții permanente de patrimoniu cultural 
(numărul muzeelor) DA

Plan(uri) de management elaborate sau actualizate în ultimii 3 ani pentru 
obiectivele de patrimoniu înregistrate la nivel local, național sau internațional 
(data / datele publicării)

DA

Existența unui / unor plan / planuri pentru managementul riscurilor la dezastre 
pentru obiective importante de patrimoniu în caz de pericol și vulnerabilitate 
(data/datele publicării)

DA

Existența centrelor de documentare pentru patrimoniul natural şi cultural 
(material sau imaterial) (numărul centrelor) DA

Cel puțin un studiu științific care identifică acțiunile pentru contracararea 
pericolelor care amenință patrimoniul natural şi cultural (material sau 
imaterial), realizat în ultimii 2 ani

DA

Referire explicită la rolul patrimoniului cultural pentru dezvoltare, integrată în 
planurile naționale de dezvoltare actuale (data planului) DA

Cunoaștere și întărirea capacității
Existența unor centre operaționale naționale pentru consolidarea capacităților 
în domenii legate de patrimoniu, care se adresează profesioniștilor din domeniu 
(numărul de centre)

DA
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Existența unor programe de formare/ întărire a capacității, implementate 
în ultimii trei ani, pentru a spori experienţa calificată a personalului care se 
ocupă cu managementul obiectivelor de patrimoniu în domeniul protejării și 
conservării patrimoniului material (număr de programe)

DA

Existența programelor de formare/ întărire a capacității, implementate în ultimii 
trei ani, pentru sporirea experienţei calificate în salvgardarea și transmiterea 
patrimoniului cultural imaterial de către comunitățile locale (număr de programe)

DA

Existența programelor specifice de formare/ întărire a capacității, 
implementate în ultimii trei ani pentru forțele armate privind protecția 
bunurilor culturale în caz de conflict armat (număr de programe)

DA

Existența programelor de formare/ întărire a capacității, implementate în ultimii 
trei ani, pentru sporirea experienţei calificate în lupta împotriva traficului ilicit 
de bunuri culturale care să implice forțe ale poliției, autorităţi vamale, personal 
al muzeelor și reprezentanți guvernamentali (număr de programe)

DA

Implicarea comunității 
Dovezi ale implicării comunității locale în procesul decizional de identificare și 
înregistrare a elementelor de patrimoniu material DA

Dovezi ale implicării comunității locale în procesul decizional de identificare și 
înregistrare a elementelor de patrimoniu imaterial DA

Măsuri și practici de consolidare a rolului comunităților locale în protecția 
patrimoniului cultural și în lupta împotriva traficului ilicit de bunuri culturale, 
implementate în ultimii doi ani 

DA

Existența comitetelor de management al obiectivelor de patrimoniu care să 
includă reprezentanți ai comunităților locale NU

Măsuri și practici de implicare a minorităților/popoarelor indigene în protecția, 
conservarea, salvgardarea și transmiterea patrimoniului (cultural sau natural), 
implementate în ultimii doi ani

DA

Măsuri luate pentru a respecta practicile uzuale care reglementează accesul la 
aspecte specifice ale patrimoniului cultural imaterial, implementate în ultimii 2 ani NU

Conservare, punere în valoare și management
La nivel național există bugete anuale dedicate atât pentru patrimoniul 
cultural, cât și pentru patrimoniul natural. Sumele alocate pentru identificarea, 
protejarea, salvgardarea, conservarea și managementul patrimoniului sunt 
gestionate de Institutul Național al Patrimoniului și de Ministerul Culturii și 
Identității Naționale - pentru patrimoniu cultural și de Agenția Națională pentru 
Arii Protejate - pentru patrimoniu natural. Rezervația Biosferei Deltei Dunării 
deține propria structură administrativă și fonduri dedicate de la bugetul de stat.

Patrimoniul cultural și natural beneficiază de legislație și măsuri specifice care 
au fost actualizate în ultimii cinci ani:

- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, 
republicată, a fost modificată ultima dată în 2017 pentru a include dispozițiile 
Directivei 2014/60/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 
2014 privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui 
Stat Membru și de modificare a Regulamentului (UE) Nr. 1024/2012. Astfel, cu 
privire la traficul ilicit de bunuri culturale și de patrimoniu mobil, dacă Legea 
nr. 182/2000 a fost modificată astfel încât să includă dispoziții specifice, la 
nivel de poliție și forțe vamale aproximativ 50 de polițiști au fost specializați în 
protejarea patrimoniului cultural național. 

- În ceea ce privește patrimoniul natural, în 2018 a fost adoptat de Guvernul 
României un Memorandum privind măsurile necesare bunei gestionări 
şi administrări a pădurilor preistorice de fag care au fost incluse în Lista 
Patrimoniului Natural UNESCO în România

Deși pentru obiectivele de patrimoniu cultural nu au fost elaborate planuri de 
management specifice în ultimii trei ani, numeroase alte planuri de management 
au fost aprobate pentru obiectivele de patrimoniu natural, inclusiv Planul de 
Management și Regulamentul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763 / 2015. Au fost elaborate, pentru 
patrimoniul natural, planuri pentru gestionarea riscului la dezastre (12 planuri 
de gestionare a riscului de inundații, care acoperă 618 arii naturale protejate), în 
timp ce pentru patrimoniul cultural, au fost elaborate planuri pentru gestionarea 
riscului la dezastre la nivelul Ministerului Apărării Naționale, cu privire la toate 
obiectivele gestionate, inclusiv obiectivele de patrimoniu cultural. Studii științifice 
(studii arheologice preventive) care enumeră pericolele care amenință siturile 
arheologice, care propun măsuri de protecție, au fost elaborate în ultimii doi ani ca 
parte a Cronicii Cercetărilor Arheologice (Ministerul Culturii și Identității Naționale).

Alte aspecte pentru care au fost identificate răspunsuri afirmative, includ: (1) 
existența unor centre de documentare atât pentru patrimoniul cultural, cât și 
pentru cel natural (deși nu există o rețea stabilită, acestea există și sunt completate 
de un număr de 43 de centre și puncte de vizitare/muzee situate în arii naturale 
protejate) și (2) integrarea în cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României 
și în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional a rolului patrimoniului cultural 
pentru dezvoltare.

Cunoaștere și întărirea capacității  

În ceea ce privește existența centrelor naționale de consolidare a capacităților 
în domenii conexe patrimoniului, dacă în domeniul patrimoniului natural nu 
există nicio astfel de structură dedicată, în domeniul patrimoniului cultural, 
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principalul furnizor de formare de specialitate, la nivel național, este Institutul 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală, subordonat Ministerului 
Culturii și Identității Naționale.

În ultimii trei ani au fost implementate programe de formare și de consolidare 
a capacităților în domeniul patrimoniului material (de exemplu, în cadrul 
proiectului HERO - Protejarea prin dezvoltarea de strategii durabile pentru 
o mai bună protecție a obiectivelor din România aparținând patrimoniului 
mondial, implementat de Institutul Național al Patrimoniului), în domeniul 
patrimoniului cultural imaterial (de exemplu, UNESCO/ Ministerul Culturii și 
Identității Naționale / Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti au organizat 
în 2016 seminarul național “Implementarea la nivel național a Convenției 
UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial”.) De asemenea, 
există programe de instruire pentru protecția patrimoniului cultural în caz de 
conflict armat, dedicate forțelor armate, în cadrul programelor universitare sau 
postuniversitare și în timpul activităților de formare, în special pentru militarii 
care participă la misiunile și operațiunile din afara teritoriului național (între 
2016 şi 2018, 3430 de soldați au participat la astfel de programe). Ofițerii de 
poliție specializați în protejarea patrimoniului cultural național beneficiază de 
sesiuni de formare cel puțin o dată pe an și pot participa la webinarii.

Implicarea Comunității

Dovezi de implicare a comunității pot fi identificate în cadrul proceselor de 
luare a deciziilor, atât în ce priveşte patrimoniul material (în elaborarea Planului 
de Management al Mânăstirii Horezu, monument istoric înscris în Lista UNESCO 
a Patrimoniului Mondial), cât și în ceea ce privește patrimoniul imaterial (de 
exemplu, în procesul de pregătire a documentației pentru înscrierea în Lista 
UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității a Tehnicilor tradiţionale 
de realizare a Scoarţei în România şi Republica Moldova). Măsuri pentru a 
consolida rolul comunităților în protejarea patrimoniului cultural și lupta 
împotriva traficului ilicit de bunuri culturale au fost puse în aplicare în ultimii 
doi ani prin proiectul “Cunoaște și protejează Patrimoniul Cultural Național”, 
desfășurat de Poliția Română în colaborare cu Fundația Collegium XXI, în cadrul 
programului școlar Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!. S-au luat 
măsuri pentru a implica minoritățile în protecția patrimoniului în cadrul unor 
proiecte implementate cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice.

În ceea ce privește existența comitetelor de management cu reprezentare a 
comunității locale, Hotărârea Guvernului nr. 1268/2010 privind aprobarea 
Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în 
Lista UNESCO a Patrimoniului Mondial stabilește funcționarea unor astfel de 
comitete, însă acest act normativ a avut o valabilitate de 5 ani, care în prezent 
a expirat.

3. TRANSMITEREA ȘI MOBILIZAREA SPRIJINULUI

Creșterea gradului de conștientizare și educație
Obiectivele de patrimoniu mondial și obiectivele cele mai importante de 
patrimoniu cultural național înscrise în registrele naționale sunt identificate 
în mod clar pentru ca vizitatorii să le recunoască statutul de obiective de 
patrimoniu.

DA

Existența unor centre pentru vizitatori sau a serviciilor de interpretare 
destinate vizitatorilor pentru transmiterea și prezentarea patrimoniului 
cultural și / sau natural către publicul larg, la cele mai vizitate trei obiective. 

DA

Existența unor centre și asociații comunitare create și administrate de 
comunitățile respective, destinate să sprijine transmiterea patrimoniului 
cultural imaterial și să informeze publicul larg cu privire la importanța 
patrimoniului pentru aceste comunități 

DA

Existența tarifării diferențiate (mai reduse) pentru vizitatorii naționali la 
obiectivele de patrimoniu NU

Programe sau acțiuni naționale de sensibilizare privind patrimoniul cultural 
și natural implementate în ultimii doi ani, care să informeze și să educe 
publicul larg cu privire la semnificația, valoarea și fragilitatea patrimoniului 
(respectiv programe de educație publică pe termen lung, ziua sau săptămâna 
patrimoniului național etc.)

DA

Activități de formare și consolidare a capacităților destinate să sporească 
experienţa în domeniul patrimoniului în rândul profesorilor și educatorilor, 
implementate în ultimii doi ani (număr de programe).

DA

Programe școlare de sensibilizare și promovare a tuturor formelor de 
patrimoniu cultural în rândul elevilor din învățământul primar, implementate 
în ultimii doi ani (număr de programe).

DA

Campanii media destinate sensibilizării publicului larg cu privire la patrimoniu, 
lansate în ultimii doi ani. DA

Stimularea sprijinului
Măsuri specifice de implicare a societății civile și / sau a sectorului privat în 
protecția, conservarea și transmiterea patrimoniului, implementate în ultimii 
doi ani (data adoptării). 

DA

Existența acordurilor oficiale cu operatorii de turism pentru protejarea, 
conservarea și transmiterea obiectivelor de patrimoniu (număr de acorduri) NU

Existența unor fundații sau asociații private care lucrează pentru promovarea 
patrimoniului și care susțin inițiative de finanțare a protejării acestuia DA
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Creșterea gradului de conștientizare și educația

Atât pentru patrimoniul cultural, cât și pentru cel natural există semnalizare 
specifică (indicatoare rutiere, panouri de sit, plăcuțe de monumente istorice 
cu identificare și date istorice, panouri publicitare), care permite vizitatorilor să 
recunoască statutul acestora de situri de patrimoniu, în timp ce trei dintre cele 
mai vizitate obiective de patrimoniu cultural (Castelul Bran, Muzeul Național al 
Satului Dimitrie Gusti și Complexul Muzeal Național Astra Sibiu) dețin centre de 
informare/servicii de interpretare destinate vizitatorilor. 

În ceea ce privește centrele și asociațiile create și gestionate de comunități, 
menite să sprijine transmiterea patrimoniului cultural intangibil și să informeze 
publicul larg despre importanța sa pentru aceste comunități, pot fi menționate, 
cu titlu de exemplu, Fundația Mihai Eminescu Trust și Școala de la Piscu. 

Printre programele sau acțiunile referitoare la sporirea gradului de conștientizare 
la nivel național asupra patrimoniului cultural și natural, implementate în ultimii 
doi ani, , trebuie menționate evenimentele care au loc în fiecare an sub egida 
Zilelor Europene ale Patrimoniului - o inițiativă comună a Consiliului Europei 
și a Uniunii Europene -, evenimentele care au avut loc pentru celebrarea 
Anului European al Patrimoniului (2018), precum și promovarea și sprijinirea 
de proiecte /evenimente culturale finanțate de către Ministerul Culturii și 
Identității Naționale cu ocazia zilei de 15 ianuarie (Ziua Culturii Naționale).

În ceea ce privește consolidarea capacităților și instruirea în rândul profesorilor 
și educatorilor, Asociația Metru Cub a implementat în 2016 și 2017 proiectul 
Parteneri Edu-Creativi care a propus crearea unei platforme active de consiliere 
destinată școlilor și organizațiilor culturale neguvernamentale, ediția 2017 a 
proiectului fiind finanțată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale 
prin Administrația Fondului Cultural Național. Mai mult, formarea continuă 
a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar este asigurată prin 
departamentele de specialitate cu profil psiho-pedagogic (DSPP) din cadrul 
universităților de artă.

Printre programele școlare de creștere a gradului de conștientizare și de 
promovare a tuturor formelor de patrimoniu cultural în rândul elevilor din școala 
primară, implementate în ultimii doi ani, se remarcă Muzeul Național de Artă 
al României, instituție publică de cultură în subordinea Ministerului Culturii și 
Identității Naționale, care a organizat proiectul Muzeul Mobil, precum și Asociația 
De-a Arhitectura, care oferă cursuri opționale de arhitectură elevilor de școală 
primară, în baza unei programe aprobate de Ministerul Educației Naționale.

O campanie mass - media notabilă, derulată de radiodifuzori în perioada martie-
septembrie 2016, menită să sensibilizeze publicul larg cu privire la patrimoniu, 
a fost campania Brâncuși e al meu, inițiată de Ministerul Culturii și Identității 
Naționale pentru a sprijini subscripția națională pentru achiziționarea operei lui 
Constantin Brâncuși, Cumințenia Pământului. 

Stimularea sprijinului

Implicarea societății civile și / sau a sectorului privat în protejarea, conservarea 
și transmiterea patrimoniului a fost stimulată printr-o serie de proiecte 
finanțate de Ministerul Culturii și Identității Naționale și de Institutul Național 
al Patrimoniului în 2017 și în 2018, în timpul Zilelor Patrimoniului European. 
În 2018, Anul European al Patrimoniului, Institutul Național al Patrimoniului a 
lansat proiectul Cronicari Digitali, o campanie de informare și comunicare care 
a adus valorile și tradițiile românești față în față cu generația Millennials. 

Printre fundațiile sau asociațiile private care susțin și finanțează patrimoniul pot 
fi menționate: Ordinul Arhitecților, Fundația Comunitară București, Fundația 
Pro Patrimonio.

Surse:  

• Ministerul Culturii și Identității Naționale

• Ministerul Mediului

• Ministerul Afacerilor Interne

• Ministerul Apărării Naționale

• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

• Ministerul Turismului

• Institutul Național de Statistică

• Institutul Național al Patrimoniului

• Departamentul pentru Relații Interetnice

• Consiliul Național al Audiovizualului
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C. VALOAREA ADĂUGATĂ A SETULUI DE INDICATORI ȘI DEZVOLTĂRI VIITOARE POTENȚIALE
Implementarea CDIS în România a generat o valoare adăugată substanțială, atât în relaţie cu viitoarele documente privind politicile publice de elaborat de către 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, cât şi la nivelul cercetărilor viitoare ale sectorului cultural ce urmează a fi efectuate de către Institutul Naţional pentru 
Cercetare şi Formare Culturală. Este prima metodologie care stabileşte o abordare interdisciplinară, care combină diverse științe sociale și cercetări din domeniul 
elaborării politicilor. Deși, Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală desfăşoară în mod constant lucrări de cercetare pe dimensiuni sociale și economice şi 
a redactat Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al Sectoarelor Culturale și Creative din România, nu a existat acest tip de metodologie combinată și 
complexă pentru a aborda contribuția culturii la dezvoltarea durabilă.

O altă valoare adăugată se referă la crearea unei echipe naționale, formată din principalii factori de interes naționali (autorităţi şi instituţii), implicați în implementarea 
metodologiei, culegerea de date, dezbaterea indicatorilor și a rezultatelor CDIS şi în feedback-ul asupra raportului tehnic privind indicatorii CDIS. A fost o oportunitate 
excelentă de a reuni la aceeași masă factori interesați din diverse domenii instituționale, precum Finanțe, Statistică, Educație, Afaceri Interne, Comunicare, Patrimoniu 
etc.

Indicatorii și metodologia vor fi utilizate în viitor pentru a calcula noi rezultate pe baza datelor viitoare, pentru a realiza o abordare consecventă, bazată pe serii de 
timp. Indicatorii vor fi prezentați și în viitoarele evenimente naționale și internaționale, cum ar fi conferințe și diverse prezentări.

Rezultatele vor sprijini Ministerul Culturii și Identității Naționale în formularea unor documente de politici publice pentru sectorul cultural bazate pe date concrete 
şi în creşterea gradului de conştientizare a importanţei culturii pentru dezvoltarea durabilă în România, din perspectiva celor șapte dimensiuni analizate.
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