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Introducere și metodologie
Autor: Anda Becuț Marinescu

Introducere

1. Introducere
Barometrul de consum cultural 2019. Experiența și practicile

normative, principalele forme ale turismului cultural și datele

culturale de timp liber aduce în atenția cititorilor elementele

oficiale disponibile. De asemenea, capitolul prezintă practicile

și caracteristicile culturii ce se manifestă în spațiul public și

de vizitare a obiectivelor culturale și turistice, așa cum sunt

non-public din perspectiva experienței sociale a publicului sau

evidențiate de rezultatul sondajului de opinie.

consumatorilor culturali. În cadrul acestui volum dihotomia
public-non public este exprimată prin formele ei de manifestare
specifice, atent analizate de autori în două capitole separate
iar o atenție deosebită a fost acordată consumului de massmedia și practicilor de vizitare turistică.
Capitolul Practici culturale de timp liber în spații publice
prezintă modelele culturale și specificitatea lor așa cum
se manifestă în ariile culturale din cadrul regiunilor istorice,
pe tipuri de localități și pe caracteristici socio-demografice.
Capitolul evidențiază sensul social al practicilor culturale și
importanța timpului liber în manifestarea acestor practici.
Capitolul Tendințe în consumul cultural non-public analizează
practicile de consum cultural din perspectiva dihotomiei offlineonline și cu accent pe cele trei componente ale acestora:
temporală, acțională și experiențială. Capitolul aduce în atenția
cititorilor restructurarea graniței offline-online și efectele
reciproce la nivelul consumatorilor de produse culturale.
Capitolul Consumul de conținut media la TV și radio prezintă
tendințele consumului de conținut media în perioada 2007-2019,
date despre infrastructura de difuzare a programelor radio-TV
și principalele caracteristici ale consumului de programe de
televiziune și radio. Capitolul evidențiază preferințele și gusturile
consumatorilor și asteptările lor privind calitatea ofertei culturale.
Capitolul Turismul cultural între teorie și practica de
vizitare prezintă reflectarea patrimoniului cultural în actele

Volumul pornește de la conceptul de experiență culturală,
care are în mod evident o componentă individuală, de trăire
personală a actului artistic, dar și o componentă socială, de
împărtășire comună a valorilor, sensurilor, simbolurilor asociate
artefactelor culturale. Experiența culturală este relevantă din
perspectiva principalelor funcții pe care le îndeplinește cultura
și anume cea de comunicare, de transmitere a cunoașterii
(educație), de modelare a personalității (identitară), de socializare,
de formare a modelelor de comportament, de stratificare socială
(prin distincție), de relaxare (petrecere a timpului liber).
În continuare vom prezenta funcțiile pe care le îndeplinește
fiecare practică culturală în cadrul culturii, definite în sens
antropologic. Așa cum se poate observa, doar două practici
culturale îndeplinesc toate cele șapte funcții și anume
internetul și realizarea de excursii, cu condiția atingerii
maximului posibil de complexitate a activităților. Ne referim aici
la complexitatea activităților care se pot realiza pe internet sau
a activităților diverse care se pot realiza în cadrul excursiilor în
afara localităților ca parte a practicilor de turism (inclusiv cel
cultural). Pentru restul practicilor culturale, am avut în vedere
preponderența unei anumite funcții ca regulă generală, evident
putând exista și excepții. De exemplu, vizitarea de muzee
poate include parțial și izolat (în cazul muzeelor tematice) și
funcția de formare a modelelor de comportament, la fel cum
de exemplu, întâlnirile cu rudele sau prietenii pot avea parțial
și o funcție educativă.
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Din perspectiva gradului de socialitate implicat de practicile
culturale avem pe de o parte practici culturale cu un grad mare
de socialitate, care presupune o interacțiune cu alte persoane
sau consumul în colectivitate și pe de altă parte, practici culturale
cu un grad mic de socialitate, care implică un consum individual,
izolat de restul grupului social. Din perspectiva dihotomiei activpasiv, practicile culturale pot fi de asemenea incluse în două
categorii distincte. Aceasta înseamnă că există practici culturale
care implică un consum activ, care include deplasarea în afara

spațiului domestic și presupune realizarea de acțiuni diverse
(rezervare, achiziție de bilete, transport, etc.) și practici culturale
care presupun un consum pasiv. Și de această dată, complexitatea
activităților de pe internet permite încadrarea acestor practici
culturale atât în categoria practicilor cu grad mare de socialitate
(în cazul utilizării emailului sau a rețetelor de socializare), cât și în
categoria celor cu grad scăzut de socialitate (vizionarea unui film,
ascultarea de muzică, cititul pe internet, etc.).
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Practicile culturale sunt în majoritate practici sociale de
timp liber, aceasta înseamnă că ele se realizează în principal
în afara timpului de muncă și preponderent cu scop de
relaxare. Și în acest caz pot exista excepții, de exemplu cititul
de cărți sau ziare sau reviste care se poate realiza deopotrivă
în interes profesional și personal, pentru relaxare. Timpul
liber a fost definit în literatura de specialitate ca timpul care
nu este alocat muncii plătite sau neplătite, sau activităților

și obligațiilor personale.1 Timpul liber a fost asociat cu alte
concepte, cum ar fi cel de bunăstare sau calitatea vieții2 și
a fost inclus în politicile publice de dezvoltare comunitară.
Practicile culturale de timp liber sunt puternic dependente
de ciclul de viață3 și aspectele economice, fiind influențate
de diferențele generaționale și de tipurile de capital. Roberts
consideră că organizarea modernă a muncii, economia
de piață și drepturile civile au slăbit comunitățile locale
care planificau în alte epoci stilul de viață iar practicile de
timp liber reflectă aceste schimbări sociale.4 Trecerea de
la comunitățile de proximitate la comunitățile de gust s-a
realizat prin promovarea modelelor de petrecere a timpului și
prin socializarea noilor generații în noile practici de relaxare.

1.1 Metodologie
Studiul Barometrul de consum cultural 2019. Experiența
și practicile culturale de timp liber se bazează pe un sondaj
de opinie realizat de operatorul Institutul Român pentru
Evaluare și Strategie în perioada 08.07.2019 – 29.08.2019 pe
un eșantion național de 1236 de persoane cu vârste de 18
ani și peste. Marja teoretică de eroare la nivelul eșantionului
a fost de +/-2,8% la un nivel de încredere de 95%.
Eșantionul a fost național, tristadial cu stratificare în primul
stadiu pe baza regiunilor de dezvoltare, continuând cu alocare
proporțională la nivelul județelor (41 județe + București). În
cel de-al doilea stadiu s-a aplicat o stratificare în funcție de
mărimea localității (orașe de peste 200 de mii de locuitori,
orașe între 100 și 200 de mii de locuitori, orașe între 30 și
100 de mii de locuitori, orașe sub 30 de mii de locuitori, sate
centre de comună și sate periferice). Numărul persoanelor
1 	 Roberts, Kenneth, Leisure in contemporary society, CABI Head Office, 2006
2 	 John T. Haworth and A. J. Veal, Introduction in work and leisure, Routledge,
2004
3 	 Chas Critcher and Peter Bramham, The devil still makes work,
4 	 Roberts, Kenneth, Leisure in contemporary society, CABI Head Office, 2006
p17.
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selectate dintr-o anumită localitate a fost proporțional cu
mărimea localității și cu ponderea acelui tip de localitate în
județul din care face parte. A fost aplicată metoda rutelor
aleatorii (engl. random route) pentru selecția gospodăriilor,
iar selecția respondenților a fost realizată folosind metoda
zilei de naștere. Chestionarul a fost elaborat de experții
Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală
și a fost pretestat pe un număr de 24 de respondenți (12
bărbați și 12 femei, cu studii sub sau la nivelul liceului și studii
universitare). Durata medie de aplicare a chestionarului a fost
de 21 de minute. Interviurile au fost aplicate printr-o metoda
CAPI (interviuri față în față, utilizând ca suport de colectare
tablete care au permis exportarea interviurilor într-un format
recunoscut de programele Microsoft Office Word).
Pentru validarea eșantionului au fost verificate aproximativ
35% dintre chestionarele aplicate (433 de chestionare, printr-o
selecție aleatorie pe operatori de interviu, fără a se constata
abateri de la criteriile de control: realizarea interviului cu
persoana selectată din eșantion, anumite întrebări sociodemografice, durata interviului). Baza de date a fost realizată
de operatorul de sondaj și au fost făcute codificări sau
recodificări suplimentare la întrebările deschise, la cererea
beneficiarului.
Principalele teme ale chestionarului au fost: practicile
culturale de timp liber în spațiile publice, tendințele în

consumul cultural non-public, turismul cultural și practicile
de vizitare și consumul de conținut media. Este important să
menționăm faptul că în fiecare an chestionarul a avut două
module standard, în care, de la ediție la ediție, au fost abordate
aceleași teme și întrebări sub aceeași formă, pentru a permite
analize longitudinale asupra datelor culese. Pentru analize
a fost utilizată o ponderare care a ținut cont de structura
populației (conform INS Tempo) în funcție de: sex, vârstă,
mediu de rezidență și regiunea de dezvoltare. Este important
de menționat și faptul că analizele au fost realizate ținând
cont de criteriul standardizării și de cel al specificității. Pentru
standardizarea analizelor au fost luate ca reper recomandările
raportului Guide to Eurostat culture statistics 2018, în special
cele care se referă la distribuțiile răspunsurilor în funcție de
următoarele variabile: vârstă, sex, nivel de educație, quintile
de venit (o metodă de împărțire în grupuri mici (cinci grupuri) și
egale.), grad de urbanizare. Pentru a putea prezenta rezultatele
într-o manieră condensată, venitul personal a fost recodificat
în categorii egale după cum urmează Quintila 1- ‚SUB 1200
LEI’ Quintila 2- ‚1201 - 2200 LEI’ Quintila 3- ‚2201 - 3700 LEI’
Quintila 4- ‚3701 - 5000 LEI’ Quintila 5- ‚PESTE 5000 LEI. Pentru
a atinge criteriul specificității, analizele au fost realizate în
funcție de obiectivele și argumentele considerate potrivite de
autori, deoarece fiecare capitol are o abordare proprie, care
pornește de la un anumit cadru teoretic.
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1. Configurația practicilor și a ariilor culturale
Acest capitol1 este consacrat modelelor culturale care
structurează modurile de viață din România anului 2019,
așa cum rezultă acestea din Barometrul de Consum Cultural
(BCC). Operăm cu sensul antropologic al conceptului în
care cultura unei societăți apare ca fiind ”o colecție de
idei și obiceiuri pe care oamenii le împărtășesc și transmit
din generație în generație” (Linton, 1945). Încercăm să
identificăm specificitatea practicilor culturale pe arii
culturale în cadrul regiunilor istorice, pe tipuri de localități
și, în al treilea rând, pe caracteristici socio-demografice
ale persoanelor incluse în sondaj. Cele trei perspective
– arii culturale2, tipuri de localități și caracteristici sociodemografice – pot fi utile nu numai pentru simpla înțelegere
a modelelor culturale practicate în România de azi. Ele pot
facilita, prin conținutul lor manifest, și câștigarea unor
puncte de reper semnificative în gândirea unor politici
culturale de tip spațial (la nivel de arii culturale sau de
categorii de localități) sau relevante pentru categorii sociodemografice. Interesul major al analizei este acela de a
identifica relații relativ puternice, sau stabile, între anumite
tipuri de practici culturale, pe de o parte și, pe de altă parte,
între acestea și localitățile, locurile sau grupurile în cadrul
cărora oamenii își desfășoară activitatea. Accentul este pus
nu pe valori autoasumate de către cei intervievați, ci pe
practici, pe comportamente adoptate efectiv.
În secțiunea de față introducem două dintre cadrele
de referință fundamentale ale analizei, respectiv modul de
grupare a practicilor culturale de timp liber la nivel național
și configurația ariilor culturale ale României ca principale
microregiuni de analiză a acestor practici.
1 	 Dumitru Sandu. Autorul acestui subcapitol este singurul responsabil de
opțiunile de analiză și interpretare a datelor.

1.1 Practici culturale care ”merg
împreună”
2

O primă problemă care se pune în cadrul unei astfel de
abordări este cea a modului de reconstituire a profilurilor de
practici culturale la nivelul unităților spațiale, fie că sunt regiuni/
arii culturale sau categorii de localități (urbane-rurale, marimedii-mici, moderne-tradiționale, sărace-dezvoltate etc.). Datele
de sondaj ne indică o mare diversitate a practicilor culturale la
nivelul diferitelor categorii de comunități umane cu identitate
spațială. Punctul de pornire în analiză îl constituie cei 17
indicatori (Tabelul 1) folosiți în chestionare pentru a afla de la
persoanele care au participat la sondaj frecvența practicilor prin
care își structurează modul de viață în timpul liber (pachetul de
întrebări A1 din chestionar).
Gruparea care ne interesează este centrată nu pe logica de
constituire a acțiunilor culturale, ci pe logica socială de asociere
a lor în practicile culturale de timp liber. Contează, fundamental,
care este profilul de vârstă, gen, educație și comunitate de
rezidență pentru fiecare dintre practicile culturale de timp liber
la care ne referim3. Mersul la spectacole de cinematograf, spre
2 	 Ariile culturale, în acest caz, sunt concepute și identificate ca subregiuni în
cadrul regiunilor istorice. Conceptul de arie culturală preia din antropologia
clasică ideea de trăsături culturale inter-relate (Krober 1997, Benedict 2019)
într-un spațiu dat. Cultura la care ne referim, însă, nu este cea tradițională, ci
una de timp liber și viață cotidiană. Ariile culturale au granițe difuze și sunt
structurate prin interacțiune de procese interne și fluxuri externe: „Areas are
consequently seen as internally diverse, lacking clear external borders and
likely to have outliers (diasporas or exclaves). For this reason, they must be
conceptualized beyond a strict spatial continuity. Areas are more or less
porous as there is always contact and exchange with the outside world.
Areas could thus be considered as products of “routes and roots”, of both
endemic and external processes that were localized (Halbmayer, 2017:162).
3 În seria variabilelor care pot defini profilul socio-demografic al practicii de timp
liber nu am inclus și categoriile de venit, pentru că aproximativ o cincime
dintre subiecții intervievați nu au declarat venitul. În al doilea rând, nivelul
veniturilor a fost înregistrat, în cadrul sondajului, prin două procedee diferite.
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exemplu, este specific, în bună măsură, tinerilor de 18-29 de ani
din orașele de peste 200 de mii de locuitori - Bucureștiului, în
mod particular (Tabelul 2). Exact același profil socio-demografic
îl are și practica de a merge la spectacole muzicale. Este motivul
pentru care în Figura 1 acestea apar în proximitate.
Tabelul 1. Tipuri de practici și spații culturale în analiza
datelor din Barometrul de Consum Cultural 2019:
grupări la nivel național
Etichetă pentru tipul de practică

locuri de practicare…

SPAȚII LIBERE

mers în excursii, la spectacole de
divertisment, la mall sau plimbare
în parcuri

CINEMATOGRAF SI MUZICĂ

mers la cinematograf și la
spectacole de muzică

SPORT ȘI RESTAURANT

mers la restaurante, spectacole
sportive sau la lucuri de practicare
personală a unor sporturi

COMUNITĂȚI PERSONALE

întâlniri cu rude și prieteni

TEATRU, MUZEE, MONUMENTE

mers la teatru, vizitare muzee și
site-uri arheologice

BIBLIOTECĂ

mers la biblioteci publice pentru
împrumut cărți sau pentru lectură

DISCOTECĂ ȘI SĂRBĂTORI LOCALE

mers la discotecă și la sărbători
locale

BISERICĂ

mers la biserică

Tabelul prezintă cadrul analitic de bază din acest capitol. Cele 17 categorii
de practici culturale din secțiunea A1 a chestionarului sunt reduse la opt
tipuri funcționale de practici culturale. Reducția a fost făcută pornind de la
profilul de practicanți pentru fiecare dintre activități. Am folosit categorii
de vârstă, educație, gen și localitate de rezidență pentru a caracteriza
modelele sociale de practici culturale în timpul liber, în spații publice.
Detalii asupra modului de grupare a celor 17 activități de timp liber sunt
prezentate în Figura 1 și în Tabelul 2.

În prima variantă s-a lucrat cu o întrebare deschisă, iar în o a doua etapă a
sondajului s-a trecut la aplicarea unei întrebări închise, cu categorii predefinite
de venituri. Date fiind posibilele efecte ale reducerii numărului de cazuri cu
o cincime și variația procedurii de înregistrare în cadrul sondajului, am optat
pentru folosirea veniturilor în mod limitat, numai pentru a testa stabilitatea
rezultatelor din analizele multivariate prin introducerea acestei variabile.

Una dintre cele mai largi grupări de practici de timp liber
care „merg împreună” este cea referitoare la mersul în excursii,
la spectacole de divertisment, la mall sau pentru plimbare în
parcuri.
Pe aceeași logică a asocierii în baza unor modele culturale
difuze, funcționale la nivelul întregii societăți din România
de azi, am constatat și faptul că vizite la muzee și la situri
arheologice se fac, în multe cazuri, prin asociere, de către
aceleași persoane.
Un grad ridicat de specificitate, de slabă asociere cu alte
practici culturale, apare și pentru mersul la biserică și întâlnirile
cu rudele sau prieteni.
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Figura 1. Configurația asocierilor între grupările de practici culturale la nivel național

Sursa de date: Sondaj BCC 2019. Fiecare dintre practicile culturale din acest grafic are un profil socio-demografic dat de ponderile din Tabelul 2. Pentru
gruparea celor 17 categorii de practici în funcție de similitudinea profilurilor lor socio-demografice am folosit analiza cluster („metoda celui mai depărtat
vecin” cu măsurarea similitudinilor de profil prin coeficienți de corelație Bravais-Pearson). Cu cât două sau mai multe activități sunt legate prin arborescențe
mai apropiate de valoarea zero de pe scala de sus din figură, cu atât profilele lor socio-demografice sunt mai asemănătoare. Profilul celor care merg mai
mult la spectacolele de la cinematografe este corelat în mod deosebit cu cel al persoanelor care participă frecvent la spectacole de muzică.
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1.2 Rădăcinile sociale ale
practicilor culturale

•
•
•
•

Mai aproape de premisele unor eventuale politici culturale
putem considera rolul pe care îl au diferite categorii sociodemografice și de localizare în adoptarea diferitelor practici
de timp liber. Datele din Tabelul 2 indică existența probabilă a
unor culturi de timp liber specifice pentru:

tinerii cu studii superioare,
tinerii cu studii liceale sau superioare,
vârstnicii cu cel mult studii gimnaziale și
populația adultă a marilor orașe.

Dintre cele 17 categorii de activități de timp liber luate în
considerare în Tabelul 2, zece par să fie puternic influențate de
nivelul ridicat de educație. Analiza mult mai fină din Tabelul
A1.1 din anexa la capitol susține din plin ideea4.

Tabelul 2. Ponderea persoanelor care adoptă cel puțin lunar practici de timp liber pe categorii socio-demografice 4

31

18

Total

20

București

11

oraș mare

22

oraș sub
100mii loc.

34

comună
medie/mare

43

comună
mică

45-59 ani

44

bărbat

30-44 ani

29

femeie

18-29 ani

9

Tip de localitate de rezidență

60ani+

facultate

mers în excursii

Gen

liceu

Practici de timp liber grupate
în funcție de similitudinea
profilelor sociodemografice și
spațiale ale celor care le adoptă

Vârstă

gimnaziu

Educație

18

26

35

37

25

mers la spectacole de divertisment

2

9

17

15

13

6

2

6

11

4

4

9

14

15

8

plimbare în parcuri

44

75

80

82

79

60

53

66

67

44

61

66

82

82

67

mers în mall

16

58

69

66

63

42

28

46

48

41

36

42

72

63

47

mers la spectacole de muzică

2

11

14

16

11

8

4

7

11

7

6

7

13

20

9

mers la cinematograf

2

11

16

21

14

5

1

6

12

6

5

7

13

23

9

practicare activități sportive

9

34

45

57

38

23

9

20

37

13

22

32

40

39

28

mers la restaurant

11

41

59

68

51

32

11

28

46

29

30

40

44

49

37

mers la spectacole sportive

4

14

17

20

18

10

5

5

20

7

10

12

17

16

12

întâlniri cu rude/prieteni

85

90

94

92

93

89

85

89

89

88

90

87

91

91

89

vizitat monumente istorice

2

7

14

13

6

7

4

5

9

4

5

8

13

6

7

vizitat muzee

1

4

10

8

5

3

3

3

6

3

2

5

8

5

5

mers la teatru

0

3

11

8

5

3

4

3

6

1

2

5

9

6

5

4 	 În tabelul respectiv am considerat educația universitară ca fiind unul dintre cei 23 de factori care pot influența - pozitiv sau negativ - intensitatea diferitelor practici
de timp liber. Educația superioară continuă să fie, chiar în contextul în care sunt luați în considerație și mulți alți factori, unul dintre cei mai importanți factori în
favorizarea multora dintre practicile culturale abordate. Două categorii de practici de timp liber sunt în mod particular favorizate de nivelul ridicat de educație.
Mersul frecvent la teatru sau vizitarea muzeelor sau a monumentelor istorice este puternic favorizat de profilul cultural al celor care au studii superioare. O a doua
categorie de practici puternic favorizată de același factor este asociată cu mersul la restaurant și practicarea individuală, în spații publice, a sportului.
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Educație
facultate

18-29 ani

30-44 ani

45-59 ani

60ani+

femeie

bărbat

comună
mică

comună
medie/mare

oraș sub
100mii loc.

oraș mare

București

Total

Tip de localitate de rezidență

liceu

Gen

gimnaziu

Practici de timp liber grupate
în funcție de similitudinea
profilelor sociodemografice și
spațiale ale celor care le adoptă

Vârstă

mers la biblioteca publică

2

5

8

9

6

3

5

5

6

3

5

6

6

6

5

participare la sarbatori locale

4

8

9

14

9

5

3

6

8

1

9

4

8

11

7

mers la discotecă

3

15

11

36

9

3

0

5

13

3

8

9

15

8

9

mers la biserică

56

48

43

34

41

55

60

58

40

59

52

45

47

47

49

Sursa de date: Sondaj BCC 2019.

Cifrele din coloanele tabelului indică procentul de persoane
care adoptă săptămânal sau lunar practicile de timp liber
notate pe rânduri. Am marcat prin umbrire ponderile maxime
pe rânduri ca fiind de relevanță sporită pentru profilul
socio-demografic al activității de timp liber. Exemplu: 68%
dintre tinerii de 18-29 de ani merg cel puțin o dată pe lună
la restaurant. Este cea mai mare pondere din seria celor 14
categorii ale profilului socio-demografic. Gruparea practicilor
este marcată prin linii orizontale în tabel și derivă din
informațiile furnizate prin analiza din Figura 1.
Practicile de timp liber, așa cum apar ele în tabelul de
mai sus, favorizate de cultura specifică unui absolvent de
liceu, sunt mai reduse ca număr decât în cazul celor cu studii
superioare. Cel care este numai absolvent de liceu, fără studii
superioare, indiferent de vârstă, gen sau context regionalcomunitar, tinde să fie vizitator de mare frecvență la mall-uri,
în parc, sau mare amator de vizionat filme la cinematograf
sau de distracție la discotecă.
Diferențele de gen, conform datelor produse prin aceeași
analiză prezentată în Tabelul A1.1, contează semnificativ pentru
multe dintre practicile culturale de loisir. Femeile, mai mult
decât bărbații, preferă mersul frecvent la biserică. Bărbați sunt
cei care merg mai mult în excursii, la spectacole de divertisment,
de competiții sportive, la cinematograf și discotecă. Tot ei sunt,
mai mult decât femeile, practicanți de sport în spații publice.

În afara acestor condiționări standard, de tip sociodemografic, mai apare un factor mai puțin abordat în
studiile românești de specialitate. Este vorba de experiența
personală de migrație în străinătate a celor reveniți în țară.
În cadrul sondajului, fiecare dintre intervievați a fost întrebat
dacă a lucrat, a studiat sau a fost plecat în străinătate
pentru alte scopuri. Pornind de la această informație am
putut măsura nivelul experienței de locuire în străinătate pe
o scală de la 0 pentru absența oricărei astfel de experiențe,
la 1 pentru o singură motivație de plecare, 2 pentru două și
3 pentru toate trei (lucru, studiu, vizită/însoțire). Ulterior, în
analizele complexe prezentate în Tabelul A1.1, am constatat
că experiența de migrație în străinătate contează foarte
mult pentru practicile de timp liber. O simplă inspectare
a procentelor din Tabelul 3 indică tendința de sporire a
frecvenței multor practici de timp liber pe măsura sporirii
experienței de migrație. Mersul frecvent la mall, spre exemplu,
este realizat de 35% dintre persoanele fără niciun fel de
experiență de migrație. Pentru cei cu experiență consistentă
din acest punct de vedere procentul corespunzător este mult
mai mare, de peste 60%. De ce este așa? Termenii cheie ai
explicației sunt legați de nivelul sporit al veniturilor pe care
le au foștii migranți, nivelul mediu de educație și, mai ales,
probabil, de multiplicitatea punctelor de referință pe care
le-au câștigat prin locuirea în străinătate.
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Tabelul 3. Intensitatea practicilor de timp liber în funcție de experiențele de migrație în străinătate

Practici de timp liber

Ponderea celor care adoptă practici de timp liber cel puțin lunar, în funcție de experiența
personală de migrație în străinătate
fară experiență

experiență minimă

medie

Total

exper.maximă (lucru,
studiu, alte)

mers în excursii

16 %

31 %

36 %

74 %

25 %

mers în mall

35 %

56 %

69 %

63 %

47 %

mers la restaurant

24 %

44 %

65 %

54 %

37 %

vizitat monumente istorice

3%

9%

11 %

33 %

7%

mers la spectacole sportive

8%

16 %

16 %

30 %

12 %

mers la teatru

2%

6%

5%

28 %

5%

mers la spectacole de divertisment

4%

11 %

13 %

27 %

8%

mers la biblioteca publică

3%

8%

5%

22 %

5%

mers la discotecă

7%

10 %

16 %

19 %

9%

mers la cinematograf

6%

11 %

15 %

17 %

9%

vizitat muzee

3%

6%

6%

13 %

5%

Factorul cu cea mai amplă influență asupra practicilor
cotidiene de timp liber este gradul de folosire a unor
instrumente moderne de comunicare. Simplu fapt de a avea
computer, tabletă sau smartphone funcționează ca un bun
indicator al orientării personale spre comunicarea modernă,
în spațiul virtual5. Practic, o astfel de abilitate de comunicare
este favorabilă pentru creșterea intensității a 16 din cele 17
practici de timp liber. Numai mersul la biserică nu este corelat
semnificativ cu acest indice de orientare modernă în comunicare
(Tabelul A1.1). Mersul la mall, la restaurant, în excursii și la
spectacole sau activitățile sportive sunt practicile de timp liber
asociate în cel mai înalt grad cu abilitatea de a folosi mijloacele
de comunicare moderne menționate. Constatarea poate fi
înțeleasă din perspectiva faptului că majoritatea practicilor de
5 Un indice al modernității individuale în comunicare este construit prin
numărarea dispozitivelor de comunicare de care dispune persoana în cauză
– smartphone, computer, tabletă.

timp liber sunt practici de grup. În mobilizarea sau constituirea
acestor grupuri, comunicarea rapidă este un instrument
esențial. Or, folosirea tehnologiei moderne pentru comunicare
sau informare devine un instrument esențial în astfel de practici
care implică o dimensiune de sociabilitate. Văzută din această
perspectivă, constatarea referitoare la rolul abilităților de
comunicare în spațiul virtual devine inteligibilă.
Constatarea generală care rezultă din examinarea datelor
(Tabel A1.1) referitoare la mărimea localităților pune în evidență
dezavantajele majore pe care le au cei care trăiesc în orașe cu
mai puțin de 200 de mii de locuitori. Populația din comunele
mici, spre exemplu, este cea care sistematic merge mai puțin la
cinematograf, fie pentru că nu există cinematograf în comună,
fie pentru că cel mai apropiat oraș cu cinematograf este
departe, fie pentru că temele de agendă personală sunt mai
mult din zona supraviețuirii decât din cea a timpului liber.
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Cum era de așteptat, locuirea în București asigură condiții
favorabile pentru un activism cultural sporit de timp liber.
Bucureștiul în sine,ca oraș mare, favorizează în mod semnificativ
participarea la spectacolele muzicale și teatrale, precum și
relaxarea prin plimbările în parc.

Segmentarea cea mai clară pe subregiuni sau arii culturale
este în Muntenia, unde apar distinct grupate județele din sudul
relativ sărac, nordul dezvoltat și gruparea intermediară din nordest, cu Buzău și Brăila. Similar apare marcată diferența dintre
nordul și sudul Olteniei7.

În ce măsură, indiferent de toți factorii individuali sau
comunitari, contează și cei regionali în determinarea frecvenței
de practicare a unor comportamente de timp liber specifice
spațiului public? Sunt ariile culturale, ca microregiuni în cadrul
regiunilor istorice, contexte de diferențiere semnificativă a
practicilor de timp liber? La această întrebare vom răspunde
în cadrul următoarelor subcapitole. În primul rând, vom
preciza cum au fost determinate ariile culturale. În al doilea
rând, vom stabili în ce măsură acestea sunt relevante pentru
comportamentele de timp liber.

În cadrul regiunii istorice Moldova se menține gruparea
județelor estice sărace, Vaslui și Botoșani. Profilul cultural al
județului Iași nu mai este, însă, similar cu cel al județului Galați,
precum în anii 1990, ci cu cel al județului Suceava. În special
populațiile rurale ale celor două județe – Iași și Suceava – par să fie
marcate de un gen de tradiționalism demografic similar (cu rate
ale fertilității populației relativ ridicate). Județul Galați, în noua
configurație din 2018 apare ca fiind mai apropiat, din perspectivă
socioculturală, de județul Bacău (Figura 3). Schimbările majore
apar în Transilvania (în sens larg, cu Transilvania, Banat și
Crișana-Maramureș luate împreună). Județul Timiș apare acum
ca fiind mai apropiat cultural de județele Sibiu, Brașov și Cluj, în
pofida distanțelor care le separă8. Este un gen de rețea culturală
a județelor cu orașe mari, dinamice9.

1.3 Ariile culturale în cadrul
regiunilor istorice

Configurație. Ariile pe care le introducem în continuare
reprezintă grupări de județe similare prin profilul lor cultural.
Harta ariilor culturale ale României introdusă în continuare
(Figura 2) este o actualizare a unei variante elaborate în anii 1990
(Sandu 1999). Fiecare dintre cele 15 arii reprezintă subregiuni
relativ omogene din punct de vedere cultural, în cadrul regiunilor
istorice ale țării. Scopul unei astfel de cartografieri este acela
de a identifica unități teritoriale mai mici și mai omogene decât
regiunile istorice, utile în realizarea cercetărilor socioculturale
orientate spre înțelegerea modelelor culturale cu identitate
spațială în perioada actuală. Implicit, astfel de arii pot fi folosite
și în scopuri asociate cu politicile culturale ale țării.
În fundamentarea ariilor culturale am pornit de la ipoteza
că valorile, normele și practicile culturale ale unei perioade
diferă regional în funcție de profilurile județelor componente
considerate din perspectiva unor indicatori direct sau indirect
relevanți pentru cultură6.
6 Pornind de la această ipoteză am folosit indicatori pentru a caracteriza
profilul cultural al județelor sub aspectul gradului de urbanizare, stocului

de educație, ratei totale de fertilitate, vârstei medii a populației de peste
15 ani, dezvoltării umane locale și produsului intern brut (pentru detalii
tehnice vezi subsolul la figura 3). La aceste variabile am adăugat și un set
de variabile de localizare a județelor în cadrul regiunilor istorice.
7 Toate aceste arii sunt perfect izomorfe cu cele identificate, cu o metodologie
diferită, în anii 1990 (Sandu 1999). În această stabilitate de configurație
a ariilor culturale din Muntenia și Oltenia, chiar în condițiile modificării
metodelor de analiză, avem o probă de validare a clasificării din 2018 prin
cea din anii 1990.
8

Gruparea Timiș-Sibiu-Brașov-Cluj este, în fapt, gruparea județelor de
maximă dezvoltare din Transilvania atât din punct de vedere economic
(PIB per capita în 2016, ultima înregistrare disponibilă ca procent din
media PIB per capita în UE) cât și din perspectiva dezvoltării umane locale
medii (estimată prin indicele dezvoltării umane locale, Heroiu et al. 2013).
Este normal ca dezvoltarea maximă sub aspect teritorial să aducă și o
cultură regională specifică. În fapt, ariile culturale pe care le-am identificat
și prezentat în figurile 2 și 3 sunt regiuni socioculturale de similitudine, de
mare stabilitate în timp. Natura lor este de contrastat cu cea a regiunilor
de dezvoltare care sunt regiuni funcționale potențiale (Hansen et al. 1996).

9 Pentru cei interesați de detalii referitoare la gradul de asemănare a
profilurilor culturale între județe ale aceleiași arii poate fi utilizată informația
din cadrul dendrogramei din Figura 3.
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Figura 2. Ariile culturale ale României, 2018

Harta este o transpunere grafică a informațiilor obținute prin dendrograma (diagramă arborescentă) din Figura 1. Județele de profil cultural similar, dar care
nu se află într-o grupare de continuitate teritorială sunt marcate prin numele lor abreviate, scrise cu particularități grafice similare. Calcule – Dumitru Sandu.

Cercetări particulare care ar putea fi interesate de grupări
de județe de maximă similaritate culturală ar putea beneficia de
constatarea faptului că, spre exemplu, județul Mehedinți este
„mai aproape” ca similitudine culturală de județul Olt decât

de județul vecin Dolj. Similar, județul Cluj este mai asemănător
sub aspect cultural cu județul Timiș decât cu județul vecin
Maramureș, cu care se asemăna mai mult în anii 1990.
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Figura 3. Gradul de similitudine a județelor în cadrul ariilor culturale - 2018

Pentru elaborarea dendrogramei am folosit analiza
cluster cu legături complete, cu măsurarea distanțelor
dintre profilurile județene prin distanțe Manhattan
(city block), cu standardizarea prealabilă a variabilelor
folosite pentru analiză. Indicatorii de construire a
profilurilor de județe: gradul de urbanizare 2018,
stoc de educație 2011, rata generală a fertilității
2018 (separat pe rural și urban), media indicelui de
dezvoltare umană locală 2011 (separat pe rural și
urban), vârsta medie a populației de 15 ani și peste
în 2018, produsul intern brut per capita ca pondere
din media Uniunii Europene 2016 și principalele
regiuni istorice de apartenență a județelor (Moldova,
Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Transilvania în sens
extins, fiecare ca variabilă fictivă). Sursele de date
folosite: INS, EUROSTAT și, pentru indicele dezvoltării
umane locale, studiul Migration abroad - experience
and modernity at the local level in Romania1. Regula
de bază de citire: cu cât segmentele de dreaptă
care unesc două județe sunt situate mai aproape de
valoarea 0 de pe scala din partea superioară a figurii,
cu atât similitudinea între profilurile lor culturale
este mai mare. În Muntenia de sud, spre exemplu,
similitudinea maximă este între județele Călărași
și Ialomița, iar în județele de cultură maghiară
similitudinea maximă este între Covasna, Mureș și
Bihor. Destul de aproape de profilul acestora din urmă
este și cel al județului Harghita, dar la o distanță de
similitudine ceva mai mare.

1 	 Dumitru Sandu, ”Migration abroad - experience and
modernity at the local level in Romania” (https://
www.researchgate.net/publication/301607751_
Migration_abroad_experience_and_modernity_at_
the_local_level_in_Romania_sav_file)
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Practici de timp liber specifice ariilor culturale. În măsura
în care ipotezele metodologice de construire a ariilor culturale
au fost corecte, ar fi de așteptat ca profilurile lor sub aspectul
intensității practicilor culturale identificate prin sondajul asupra
consumului cultural să fie interpretabile în baza informațiilor
prealabile, din alte sondaje sau cercetări. Datele din Tabelul 4
permit o astfel de verificare. Plecând de aici se poate ajunge
la formularea unor ipoteze în legătură cu specificitatea ariilor
culturale sub aspectul practicilor de timp liber de maximă sau
minimă intensitate (nu în raport cu alte tipuri de activități
culturale pentru care nu avem date înregistrate aici):
• populația din județele Alba-Arad - Caraș-Severin Hunedoara, majoritar apropiate de Timiș, participă, mai
mult decât în alte regiuni ale țării, la sărbători locale și
merge la restaurant, dar mai puțin la teatru și în excursii.
O pondere mare a populației din aceste județe locuiește
în zone montane, unde tradițiile târgurilor sau sărbătorilor
locale se păstrează mai bine decât în alte zone.
• Profilul culturii de timp liber pentru populația din județele
Sălaj - Bistrița-Năsăud este slab structurat. Comparativ cu
alte arii culturale, el nu iese în evidență decât prin faptul că
întâlnirile cu prieteni sau rude sunt mai rare.
• Aria de cultură maghiară are un profil foarte bine
conturat prin participări de nivel ridicat la sărbători locale,
spectacole sportive, dar populația merge frecvent și la
teatru și în biblioteci publice. Relațiile menționate pot
fi interpretate în sensul unor stocuri relativ ridicate de
capital social și uman la nivelul populației. Aceste forme
de capital, la rândul lor, pot fi puse în relație de asociere
pozitivă cu particularitățile unei populații cu ponderi
ridicate de grupuri minoritare sub aspect etnic și religios.
• Populația din aria culturală Maramureș este structurată
cultural, în materie de timp liber, în special prin mersul frecvent
la biserică și frecvența redusă a mersului la cinematograf.
• Cea de-a cincea arie culturală din Transilvania, cu județe
din jurul orașelor mari - Cluj, Timișoara, Brașov și Sibiu
- are o populație orientată puternic spre divertisment,
excursii, sociabilitate și vizitare de monumente istorice.

Este caracterizată, însă, și prin rate reduse de mers la
cinematograf, la teatru, discotecă, dar și la biserică. Poate
fi vorba de efecte ale gradului ridicat de urbanizare în
județele respective, dar și de alți factori care ar trebui să fie
identificați prin cercetări specifice de sociologie culturală.
• Cele două arii culturale ale Olteniei, cea din nordul și cea
din sudul acestei regiuni istorice, au profiluri puternic
diferențiate. Populația din Oltenia de sud are un profil
minimalist, cu rate de participare foarte redusă la cinci
dintre cele 17 tipuri de activități analizate prin sondaj,
în materie de timp liber petrecut în spațiul public. Mai
exact, îi este specifică participarea redusă la spectacole
de divertisment și sportive, dar și frecvența redusă a
plimbărilor în parc și a vizitelor la muzee. Dincolo de
mentalități și ocupare preponderent agricolă a populației,
ar putea fi relevantă și situația dotărilor culturale de spațiu
public sub nivelul așteptărilor locale. Oltenia de nord pare
să aibă un profil foarte apropiat de cel mediu, la nivel
național. Așa se explică faptul că pentru 16 dintre cele 17
tipuri de activități nu înregistrăm nici o relație semnificativă
a acestora cu rezidența în respectiva sub-regiune.
• Cele trei arii culturale din Muntenia au profiluri de cultură
de timp liber foarte diferite. Populația din Muntenia
de nord preferă mersul în excursii și la cinematograf.
Populația din sudul regiunii preferă discoteca și
interacțiunile informale de socializare cu rude și prieteni.
În nord-estul Munteniei preferințele de timp liber merg
spre cinematograf și întâlniri cu rude-prieteni.
• În Moldova, gruparea Botoșani-Vaslui semănă ca profil
cu Oltenia de nord, cu foarte slabă structurare în materie
de practici de petrecere a timpului liber. În aria SuceavaIași preferințele majore sunt orientate spre mersul la
bibliotecile publice și plimbările în parcuri. În aria sudvestică a Moldovei preferințele de timp liber sunt orientate
spre discotecă-restaurant - la tineri și mersul la biserică la vârstnici.
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• Dobrogeanul tipic din punctul de vedere al modului de
petrecere a timpului liber preferă plimbările prin parcuri
și evită mersul la cinematograf.

• Bucureșteanul tipic preferă - din perspectiva petrecerii
timpului liber în spațiul public - să meargă la mall, la
spectacole muzicale, la cinematograf și la teatru.

Tabelul 4. Practici culturale specifice în cadrul ariilor culturale

excursii

–

+
+

–

–

–

–

+

+
–

–

mall

+
+

spectacol, muzică

–

cinema

–

+

+

spectacol sportiv

+
–

+

+

–

–

+

–

muzee

–
+

+

+
–
+

+

bibliotecă

–

+

+

–

–
–

discotecă
biserică

+

–
–

–

monumente istorice

sărbători locale

–

–

+

rude-prieteni

teatru

+

–

sport practicat
restaurant

București-Ilfov

Dobrogea

NT BC VR GL

BT VS

Suceava-Iași

Muntenia de
Nord-Est

Muntenia de sud

+

parcuri
divertisment

Munteniade nord

Oltenia de sud

Oltenia de nord

BV SB CJ TM

Maramureș

CV HG MS BH

SJ BN

Practicile de timp liber
folosite ca predictori ai
apartenenței la o anume
arie culturală: frecvențe
de mers la/în .......

AB AD CS HD

Ariile culturale de apartenență a celor intervievați

+

–

+

–

+

+

–

+

–

Sursa de date: Sondaj BCC 2019. Tabelul prezintă, în formă simplificată, rezultate ale analizelor de regresie logistică din Tabelul A1.2. Semnele de + indică
o probabilitate semnificativă ca persoanele care practică frecvent o anumită activitate să locuiască în aria culturală specificată pe coloana respectivă.
Similar, semnul – indică o probabilitate foarte scăzută ca cei care au frecvențe ridicate pentru activitatea de pe rând să locuiască în regiunea specificată
pe coloană. Exemplu: persoanele care au o frecvență crescută de participare la excursii au o probabilitate mai mare de a locui în aria culturală formată din
județele transilvane BV SB CJ TM. Altfel spus, una dintre caracteristicile specifice ale persoanelor din această arie este probabilitatea sporită ca acestea să
meargă în excursii, comparativ cu cele din alte regiuni ale țării.

26 Configurația practicilor și a ariilor culturale
Modernitate și dezvoltare în profilul ariilor culturale. O
bună parte dintre diferențierile de profil cultural de arie derivă,
se pare, din diferențele clare de dezvoltare sau modernitate ale
acestora (Tabelul 5). Ariile culturale din Transilvania orașelor
mari și din București-Ilfov sunt cele ale căror niveluri ridicate de
participare la practicile de timp liber sunt si cele cu indicatori
de maximă dezvoltare și modernitate. Citirea diferențierilor de
profil cultural pe arii se poate face mai ales dacă sunt luate în
considerare valorile indicelui de modernitate local-regională
pentru mediul rural. Situației de maximă modernitate pentru
cele două arii anterior menționate, pe acest indice, i se opune

situația de minimum, specifică pentru aria culturală a județelor
Botoșani-Vaslui în Moldova și pentru cele două arii ale Olteniei.
Semnalarea este menită să scoată în evidență faptul că
polaritățile de modernitate locală atrag după ele diferențieri
majore în practicile sociale de timp liber.
Toți cei trei indicatori referitori la dezvoltare, modernizare
și experiențe de migrație în străinătate, prezentați sintetic
în Tabelul 5 pun în evidență din plin și ruptura considerabilă
dintre urban și rural în România. Este, evident, o ruptură care
nu poate fi fără urmări limitative pentru practicile culturale din
rural – din ruralul comunelor mici, în special.

Tabelul 5. Modernitate, dezvoltare si experiențe de migrație în profilurile ariilor culturale
Arii culturale

dezvoltare
umană locală
2011

dezvoltare
umană locală urban 2011

dezvoltare
umană locală rural 2011
*

modernitate
locală urban 2011,
2015

modernitate
locală - rural,
2011, 2015

experiență
de migrație
internatională
- urban 2002,
2011

experiență
de migrație
internațională
- rural 2002,
2011

București Ilfov

100

101

95

74

91

42

BV SB CJ TM

85

96

64

94

63

88

55

CV HG MS BH

73

86

59

83

58

80

52

AB AD CS HD

74

83

59

78

56

75

49

Maramureș

73

85

58

77

55

84

60

Dobrogea

74

83

58

83

55

82

54

Muntenia de nord

75

91

62

82

55

73

45

SJ BN

71

92

57

78

53

85

58

SV IS

71

89

57

82

45

88

61

Muntenia de sud

58

78

47

72

44

66

38

NT BC VR GL

69

87

54

78

43

89

62

Muntenia de nord est

68

85

50

77

43

76

41

BT VS

65

84

51

71

40

77

49

Oltenia de sud

68

87

49

77

40

69

40

Oltenia de nord

66

85

52

71

38

68

44

Sursa de date: int.ly/xdwzK. Descrierea indicelui de dezvoltare umană locală în Heroiu et al 2013. Indicii de modernitate locală si de experiență locală de migrație
sunt introduși. Fiecare coloană din tabel prezintă valorile medii ale indicilor de referință la nivel local, de comună sau oraș, pe arie culturală. Sunt folosite medii
ponderate cu populația localității in 2011. Sortarea ariilor culturale în tabel, este făcută în funcție de valorile indicelui de modernitate locală la nivel de mediu
rural. Opțiunea de a face o astfel de sortare pleacă de la premisa că „satele sunt mai diferențiate decât orașele”. În plus, indicii de modernitate locală par să fie
mai relevanți decât cei de dezvoltare umană locală pentru tema practicilor de timp liber discutată în capitol. *date lipsă.
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2. Sensul social al practicilor culturale

Caracteristica majoră, comună pentru cele patru tipuri de
practici de timp liber, la care ne referim în acest subcapitol,
este legată de cine le adoptă. Preferința pentru activitățile
menționate este specifică persoanelor cu studii superioare
(Tabel A1.1). Categoria de vârstă introduce, însă, diferențieri
semnificative. Dacă ai studii superioare dar ești mai în vârstă,
atunci există o mai mare probabilitate să mergi în timpul liber
la teatru. Prin contrast, pentru cei care merg mai mult la muzee,
biblioteci publice sau pentru a vizita monumente istorice/situri
arheologice nu există o condiționare de vârstă semnificativă. În
schimb, dacă ai studii superioare, dar ești tânăr, atunci există
o mai mare probabilitate să mergi la bibliotecă sau în excursii.
Cum vârsta și educația, conform datelor din subcapitolul
anterior, sunt determinanți majori ai practicilor de timp liber,
identificăm în continuare modul în care se încadrează cele
patru tipuri de practici menționate în titlul subcapitolului, în
contextul cauzal, pentru toate cele 17 categorii de practici de
timp liber abordate în capitol (Tabelul 6).
10 Dumitru Sandu

18-29 ani

bibliotecă

30-44 ani

divertisment

18-44 ani

restaurant,
exerciții
sportive,
excursii,
sărbători
locale,
spectacole
de muzică

parc, mall,
discotecă

cinematograf

biserică

... (45-59 ani)
60+ ani
efect
nesemnificativ
al vârstei

efect nesemnificativ
al educației

Categorii de
vârstă

absolvenți
cu studii
superioare

Nivel de educație
practică
prezentă atât
la absolvenți
de liceu cât și
la cei cu studii
superioare

Educație și vârstă. Cele patru destinații de petrecere a timpului
liber – muzee, monumente, bibliotecă, teatru – erau semnalate,
în secțiunea anterioară a capitolului, ca fiind frecvent asumate
de către aceleași persoane sau de persoane cu profiluri sociodemografice similare (Figura 1). Ce are a face mersul la teatru
cu mersul la muzeu sau la bibliotecă? La teatru este spectacol
cu regizor, actori și public. La muzeu organizatorul interacțiunii
culturale este muzeograful. Nu mai ai însă un spectacol. Publicul nu
este static, ci în flux. Și diferențele pot fi multiplicate. Similitudinile
de la care pornim aici sunt legate, însă, nu de calități intrinseci ale
practicilor de timp liber, ci de caracteristici ale celor care merg în
timpul liber la o destinație sau alta.

Tabelul 6. Practici de timp liber în funcție de vârstă și de educație

absolvenți de
liceu

2.1 De ce muzee, monumente,
bibliotecă, teatru?10

teatru
muzee, situri
arheologice/
monumente
istorice

Practici cu dependență nesemnificativă față de vărstă și educație:
întâlniri cu rude și prieteni, participare la spectacole sportive.

Tabelul este construit prin reținerea coeficienților de regresie semnificativi
și pozitivi din Tabelul A1.1 referitori la relația dintre educație și vârstă, pe
de o parte, și comportamentele de timp liber, pe de altă parte. Exemplu:
frecvența mersului la bibliotecă este semnificativ influențată de absolvirea
unei facultăți și de apartenența la grupa de vârstă de 18-29 ani. Cu bold am
marcat etichetele pentru tipurile de activități de petrecere a timpului liber
incluse în categoria de maximă similitudine a contextului cauzal referitoare
la mersul la muzee-biblioteci-teatru sau de vizitare a unor monumente/
situri arheologice. Modul de plasare a practicilor de timp liber în tabel, într-o
anume celulă, indică categoria de vârstă și educație care determină în mod
semnificativ comportamentul cultural de referință, conform analizelor din
Tabelul A1.1.
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Cele patru categorii de practici de timp liber menționate
în titlul subcapitolului sunt specifice absolvenților de studii
superioare. Mersul la bibliotecă este specific tinerilor de
18-29 ani cu studii superioare. Mersul la teatru este, de
asemenea, puternic determinat de nivelul superior de
educație, dar nu mai este caracteristic tinerilor, precum în
cazul mersului la bibliotecă, ci persoanelor de peste 60 de
ani. Ultimele două categorii din grupare - vizitarea muzeelor
și vizitarea unor monumente istorice - sunt, de asemenea
specifice persoanelor cu studii superioare, dar nu mai au o
specificitate de vârstă.
Cu sau fără specificitate de vârstă, cele patru categorii
de practici menționate indică o structurare a stilurilor de
viață asociate cu mersul la teatru, bibliotecă, muzee sau
cu vizitarea monumentelor istorice în jurul nivelului ridicat
de educație. Mersul la mall, la discotecă sau în parc, prin
contrast, este specific celor care au absolvit liceul și sunt în
categoria de vârstă de 18-44 ani11. Tot în relație contrastivă
cu cele patru categorii abordate prioritar în subcapitol este
și cea a persoanelor care sunt puternic orientate spre mersul
la cinematograf. Acestea sunt, în esență, persoane cu studii
liceale din categoria de vârstă 18-44 ani.
Odată specificată această contextualizare prin contraste,
putem trece la o altă contextualizare, la menționarea altor
factori de influență asupra stilului de viață caracterizat
prin mersul la teatru-muzeu-bibliotecă și vizite la situri
arheologice, dincolo de vârstă-educație. Toate aceste patru
tipuri de practici de timp liber sunt specifice persoanelor
care au experiența străinătății (pentru muncă, educație sau
vizite) și, în plus, folosesc sistematic mijloace moderne de
comunicare/informare precum tabletele, computerele sau
smartphone-urile.
Sub aspect teritorial - la nivel local sau de arie culturală
- nu există o categorie care să favorizeze toate cele patru
11 Ori de câte ori indicăm intervale de vârstă precise, aceste trebuie să fie
citite prin relativizare, în sensul că se referă la majoritatea celor încadrați
în categoria de vârstă respectivă.

tipuri de practici de timp liber. Cel mai puternic impact
specific pentru practicile de timp liber la absolvenții de studii
superioare îl exercită rezidența în aria culturală maghiară
(Tabel A1.1). Cei care locuiesc în această arie culturală merg
mult mai frecvent la teatru, la muzee și la biblioteci decât cei
din alte arii culturale ale țării. Singura abatere de la regulă,
în context, o constituie vizitarea monumentelor istorice sau
a siturilor arheologice pentru cei care locuiesc în zona de
cultură maghiară. În cazul lor, vizitele de acest gen sunt rare.
Excepția teatru. Dintre cele patru categorii de practici
culturale care „merg împreună”, pentru persoanele cu
studii universitare, mersul la teatru reprezintă o categorie
de excepție. Este o practică adoptată de persoane cu
studii superioare, în principal, dar este specifică celor din
categoria cea mai înaintată în vârstă. Merg la teatru mai
ales persoanele cu studii superioare, în vârstă de peste 60
de ani. Desigur, mersul la teatru este o practică de mare
raritate (Tabel 2). Per total populație adultă în România,
cei care merg la teatru cel puțin o dată pe lună sunt în
proporție de numai 5%, ca și cei care merg în vizită la
muzee sau la biblioteci pentru a împrumuta cărți. Dacă este
vorba, însă, de orașele mari, de peste 200 mii de locuitori,
mersul la teatru, cel puțin o dată pe lună, este mai frecvent
(aproximativ 9%).
Sub aspect teritorial, merg la teatru, în principal, persoanele
din București-Ilfov și cele din aria culturală de cultură
maghiară. Este ușor de înțeles de ce lucrurile stau astfel pentru
București-Ilfov. Există teatre mari, de tradiție în București, și
în plus, populația are venituri ridicate și nivel de educație, de
asemenea, ridicat. De ce este la fel și pentru populația din aria
de cultură maghiară? Probabil că explicația rezidă în existența
unor tradiții locale.
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O focalizare pe variațiile religiozității formale - prin mers
la biserică - pe gen, vârstă și mediu rezidențial nuanțează
imaginea (Tabelul 7). Dacă analiza este realizată separat pe
categorii de gen, atunci se constată că religiozitatea este mai
mare în rural (65%) față de urban (52%), numai pentru femei.
În cazul bărbaților religiozitatea urbană (39%) este foarte
apropiată de cea rurală (41%). În cadrul categoriilor de genvârstă situația este, iarăși, diferită de imaginea globală care
arată că religiozitatea este mai mare în rural decât în urban.
Această imagine este valabilă numai pentru femei. În cazul
bărbaților de 18-29 de ani, religiozitatea comportamentală
este mai mare în urban (37%) față de rural (19%). De ce este
așa în cazul tinerilor bărbați este greu de spus, cu datele
de care dispunem din acest sondaj. Sunt necesare date
suplimentare pentru clarificare.

12 Dumitru Sandu
13 Sondajul European asupra Valorilor (EVS, valul 2017-2018) indică un
procent foarte apropiat (48%) al românilor adulți care merg cel puțin
lunar la biserică. Numai Polonia înregistra, la același sondaj, o pondere
corespunzătoare mai mare (64%), în cadrul Uniunii Europene (unde procent
mediu corespunzător era de 21%).Nivelul de religiozitate autopercepută
pentru România era, tot în sondajul EVS, de 85%, la aproximativ același
nivel, foarte ridicat, ca și pentru Polonia, Lituania și Croația.

gen

femei

Aproape jumătate dintre cei intervievați merg cel puțin
lunar la biserică13. Este a treia activitate de timp liber ca
frecvență, după întâlnirile cu rude/prieteni (89%) și după
vizitele în parcuri (67%). Mersul la biserică, în sensul de model
cultural de mare stabilitate legat de această practică, este
unul condiționat mai ales de vârstă, gen, și caracteristici
de dezvoltare regională, dar și de apartenența religioasă a
persoanei. Merg mai frecvent la biserică femeile de peste
45 de ani care locuiesc în mediul rural, în arii culturale cu
pondere mare a minorităților religioase (protestanți și
catolici).

Tabelul 7. Ponderea persoanelor care merg cel puțin lunar la
biserică pe categorii de gen, vârstă și mediu rezidențial

bărbați

2.2 Drumul bisericii12

mediu rezidențial

vârstă

rural

urban

Total

18-29 ani

43

38

40

30-44 ani

57

39

47

45-59 ani

76

50

62

60+ ani

76

72

74

Total

65

52

58

18-29 ani

19

37

29

30-44 ani

45

24

33

45-59 ani

44

48

46

60+ ani

47

47

47

41

39

40

Total

Sursa de date: Sondaj BCC 2019. Exemplu: ponderea femeilor care merg
cel puțin lunar la biserică, în mediul rural, în cadrul categoriei de vârstă de
45-59 ani este de 76%.

Diferențele de participare la serviciile religioase nu țin, însă,
numai de gen-vârstă-mediu rezidențial. Contează foarte mult și
confesiunea și aria culturală. Practicanții catolici, protestanți și
neo-protestanți merg mai frecvent la biserici/case de rugăciuni
comparativ cu cei ortodocși. Variația teritorială a modelelor de
participare religioasă este foarte mare. Cel mai puternic impact,
pozitiv, la nivel de mediu urban, este înregistrat în legătură cu
locuirea în Muntenia de nord și în județele Iași-Suceava14.
Participarea religioasă mult mai mică în aria transilvană a
județelor puternic dezvoltate – Brașov, Sibiu, Cluj, Mureș – este
de pus în legătură cu un foarte probabil grad sporit de laicizare
a populației în contextul unui grad de urbanizare ridicat.
Persoanele cu frecvență ridicată de participare la serviciile
religioase tind să fie caracterizate și prin faptul că au întâlniri
mai frecvente cu rude și prieteni. Această sincronizare a
mersului frecvent la biserică în raport cu frecvența mare a
14 Formulările din acest paragraf și din cele care urmează până la sfârșitul
sub-capitolului sunt bazate pe rezultatele unui model de analiză de regresie
care nu a mai fost prezentat în detaliu (vezi Tabelul A1.1).
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întâlnirilor cu prieteni și rude lasă loc pentru formularea ipotezei
că o bună parte dintre cei întâlniți ca rude sau prieteni merg
frecvent la biserică. Comunitățile de credință structurate în
jurul bisericilor se intersectează puternic, se pare, cu cercurile
formate din comunitățile personale alcătuite din rude și prieteni.
În fine, se constată că preferința de a merge frecvent la
biserică, specifică mai mult vârstnicilor decât tinerilor, este valabilă
îndeosebi în mediul urban. În mediul rural participarea la serviciile
religioase cel puțin o dată pe lună (53%) este mai mare decât
în urban (46%) dar selectivitatea sau diferențierea participării în
funcție de vârstă este mai mică în rural decât în urban.

2.3 De unde vin comunitățile
personale?15
Întâlnirile mai mult sau mai puțin frecvente cu rudele și
prietenii - comunitățile personale investigate prin Barometrul
de Consum Cultural - sunt, de departe, forma cel mai des
întâlnită de petrecere a timpului liber în spațiile publice.
Aproape 90% dintre cei intervievați indică astfel de întâlniri ca
fiind frecvente, cel puțin lunare (Tabel 2).
Ne-am fi așteptat ca întâlnirile frecvente cu prietenii sau cu
rudele să aibă pondere mai mare în comunitățile rurale decât
în cele urbane. Satele sunt comunități mici, de inter-cunoaștere,
favorabile, la prima vedere, mai mult decât orașele, stabilirii unor
relații de afinitate, de prietenie. În fapt, lucrurile nu par să stea
pe linia așteptărilor. Ponderea celor care se întâlnesc frecvent cu
rude sau prieteni (cel puțin lunar) este relativ egală în cele două
medii rezidențiale. Este posibil ca ponderile să fie diferite între
cele două medii rezidențiale. Verificarea acestei ipoteze se poate
facă dacă prin chestionarul de sondaj vor fi solicitate evaluări
pentru frecvența întâlnirii cu rudele, separate de frecvența
întâlnirii cu prietenii. Sensul ipotezei este că relațiile de rudenie
sunt mai puternice în rural decât în urban si, corespunzător,
frecvența întâlnirii cu rudele ar putea să fie mai mare în comune
15 Dumitru Sandu

decât în orașe. Constatarea ar putea fi și efect al faptului că în
sondajul BCC rudele și prietenii apar împreună și nu se poate
distinge între modul de relaționare cu rudele și cel cu prietenii.
Datele din BCC 2019 indică, într-o primă analiză (tabelul
A1.1), că întâlnirile cu rudele sau prietenii sunt foarte slab
legate de contextul social de viață. Modelul analitic folosit, însă,
în tabelul respectiv, este menit să asigure comparabilitatea
în explicarea adoptării diferitelor practici de timp liber.
Din dorința de aprofundare am reluat analiza cu un model
explicativ adecvat în mai mare măsură înțelegerii pe cazul
particular al întâlnirilor cu prieteni sau rude (Tabelul 8).
Principala constatare rezultată din noua analiză susține
că o comunicare intensă, prin întâlniri cu prieteni sau rude,
este puternic susținută de motivația pentru alte practici de
timp liber. Cei care au, frecvent, astfel de întâlniri ce țin de
comunitatea personală sunt, simultan, mai înclinați să meargă
frecvent la biserică, în excursii, la plimbare în parc, la restaurant,
sau să practice diferite sporturi. Pare să fie vorba de efecte de
interacțiune. Interesul pentru practicile menționate generează
prietenii sau, invers, interacțiunea frecventă cu prieteni sau
rude poate duce la acțiuni de tipul celor menționate.
Tabelul 8. Predictori ai frecvenței de întâlnire cu rude
sau prieteni
Predictori

Rural

Urban

Total

+

+

bărbat*
vârsta
absolvent de gimnaziu*
are smartphone*
are tabletă*
familia are experiență de migrație în
străinătate*

+

aria culturală BVSB CJ TM*

+

arie culturală Bucuresti-Ilfov*

+
+

indicele dezvoltării umane locale, 2011
frecvența mersului la biserică

+
-

+

+

+
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Predictori
practicare sport

Rural
+

mers în excursii

Urban

Total

+

+

+

+

plimbări în parc

+

+

+

mers la restaurant

+

+

+

mers la bibliotecă

-

-

-

Sursa de date: sondaj BCC 2019. Fiecare coloană în tabel reprezintă un
model de regresie cu frecvența întâlnirilor cu prieteni sau rude luată ca
variabilă dependentă. Am notat cu ”+” coeficienții de regresie semnificativi,
de semn pozitiv, și cu ”-” pe cei de nivel semnificativ, dar negativi, între
variabila dependentă de pe coloană și predictorul de pe rând. Celulele din
tabel fără + sau – indică absența unor relații statistic semnificative. Cu
asterisc (*) sunt evidențiate variabile dihotomice în care este codificată
cu 1 prezența atributului și cu 0 absența lui. Exemplu: în mediul rural,
persoanele care locuiesc în familii cu experiență de migrație în străinătate
au o mai mare probabilitate de a se întâlni frecvent cu rude sau prieteni.
Cifrele de pe penultimul rând al tabelului (R2 – coeficienți de determinație
multiplă) se referă la capacitatea predictorilor din model de a explica
variația mersului la biserică în eșantion. Predictibilitatea întâlnirilor cu
rude sau prieteni , conform acestor date, este consistent mai mare (0,27)
în urban decât în rural (0,17).

Determinarea internă între practici de petrecere a timpului
liber în spații publice este comună și pentru rural, și pentru
urban, cu excepția mersului în excursii. Această ultimă
activitate apare ca fiind puternic asociată cu mediul urban.
În mediul rural se pare că cea mai importantă asociere cu
participarea la comunități personale de tip prietenie sau
rudenie o are mersul la biserică 16.
Tot pentru mediul rural mai apar două condiționări specifice
ale consolidării sporite a comunităților personale: persoanele
care au răspuns la întrebările de sondaj în aria culturală a
orașelor puternic dezvoltate ale Transilvaniei tind să valorizeze
mai mult întâlnirile cu rude sau prieteni; persoanele care au
avut sau au în familie rude plecate în străinătate tind să
acorde o importanță sporită comunităților personale discutate
în acest cadru. Altfel spus, în cazul lor se înregistrează și un
16 Constatarea este fundamentată pe date de detaliu (neincluse în capitol)
ale analizei de regresie prezentate simplificat în Tabelul 9 .

mai mare capital relațional manifest în frecvența întâlnirilor
cu rude sau prieteni.
Dacă analiza se desfășoară pe total eșantion - și nu separat
pe rural și urban -, constatăm, în plus, că în ecuația sociabilității
contează și nivelul de dezvoltare a localității de rezidență.
Comunitățile locale mai sărace par să favorizeze, în mai mare
măsură, solidaritatea manifestă prin întâlniri frecvente cu
prieteni sau cu rude.

2.4 Timpul liber la cinema și
spectacole muzicale17
Acest subcapitol va trata acele practici de petrecere
a timpului liber care, din punct de vedere teoretic, au un
caracter difuz – mersul la cinematograf și participarea la
spectacole de muzică. Caracterul lor difuz este dat de faptul
că nu pot fi categorisite ca activități „pentru mase”, populare,
sau, dimpotrivă, specifice unei „culturi înalte”, deoarece tipul
produselor culturale (fie că sunt filme, fie că sunt melodii)
apar și de o parte, și de alta a taxonomiei bourdieusiene18.
Altfel spus, filmele sau muzica pot fi produse atât pentru
consumul larg, cât și pentru un public nișat, prin al căror
consum este indus un sentiment de „distincție”. Întrucât
întrebările din chestionar au fost generaliste, nu vom opera
cu astfel de categorii și interpretări teoretice.

2.4.1 Cinematograf
Ca practică de timp liber, mersul la cinematograf este
absent pentru majoritatea românilor. Aproximativ 66% au
menționat că nu au mers niciodată în ultimul an la cinema,
diferența de 34% revenind persoanelor care au fost cel puțin
o dată (1% - săptămânal sau mai des; 8% - lunar; 25% - de
câteva ori sau o dată pe an; vezi Graficul A1). Diferențele de
17 Autor sub-capitol: Iulian Oană
18 Pierre Bourdieu, ‘What Makes a Social Class? On the Theoretical and
Practical Existence of Groups’, Berkeley Journal of Sociology, 32 (1987), 1–17.
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participare încep să devină mai clare atunci când ne uităm
la profilul socio-demografic, ce ia în considerare: nivelul de
educație, categoria de vârstă, genul și mediul de rezidență
(mărimea localității).
Profilul socio-demografic al persoanelor care frecventează
des cinematografele (i.e., cel puțin o dată pe lună) indică
deosebiri pe toate caracteristicile luate în considerare
(Tabelul 2). Referitor la vârstă, a fost observată o pondere
mai mare de participare a persoanelor care au între 18 și 29
de ani (21%), comparativ cu celelalte categorii de vârstă. În
ceea ce privește mediul de rezidență, analizele au evidențiat
o pondere observabil mai mare a mersului la cinema în
orașele mari (13%) și în București (23%). Genul, la rândul
său, diferențiază între respondenți, având procente mai mari
de participare pentru bărbați, comparativ cu femeile (12% vs.
6%). Pentru educație, cele mai mari procente de consum au
fost obținute de persoanele cu studii superioare.
Analizele suplimentare19, adaugă informații cu privire
la profilul socio-demografic al oamenilor ce merg la
cinematograf (Tabelul A1.1 din anexe). Astfel, genul continuă
să aibă un efect important, participarea mai frecventă fiind
asociată genului masculin. La nivel de vârstă, categoriile
18-29 de ani și 30-44 de ani sunt asociate pozitiv cu mersul la
cinema, indicând că această practică este specifică tinerilor și
adulților tineri. Nivelul de educație rămâne un factor relevant,
cunoscând efecte pozitive de consum pentru nivelul liceal și
universitar. Bineînțeles, trebuie să atragem atenția și asupra
faptului că nivelul liceal măsoară indirect și vârsta, multe
dintre persoanele cu educație liceală fiind tinere.
Acestor atribute li se alătură și indicele de comunicare
modernă, ce are efect pozitiv asupra mersului la cinematograf
(Tabelul A1.1 din anexe). Bineînțeles, acest indice măsoară
indirect și alte forme de comportament și facilități pe care le au
oamenii, dat fiind că a fost calculat prin deținerea unui calculator,
19 În acest caz, analizele fac referire la teste de regresie multiplă, prin care
factori individuali (ex. vârsta, educația, experiența de migrație) și de mediu
(ex. aria culturală) au fost controlați în mod concomitent.

a unei tablete și / sau a unui smartphone. Toate aceste
dispozitive nu facilitează doar comunicarea, ci și tranzacțiile
pe care le fac persoanele, oferind posibilitatea de informare cu
privire la ce filme sunt disponibile, cât și de utilizare a diverselor
aplicații pentru a cumpăra bilete, pentru a rezerva locuri etc.
Tabelul 9 arată distribuțiile pe cele două categorii de
rezidență (rural și urban) în funcție de categoria de vârstă a
respondenților. După cum poate fi observat, în ambele zone
mersul la cinematograf este o practică specifică persoanelor
mai tinere, având procente mai mari pentru categoriile de
vârstă 18-29 de ani și 30-40 de ani pentru variantele de răspuns
„lunar” și „săptămânal / mai des”. Cu toate acestea, observăm
ponderi mai mari pentru mediul urban pe toate categoriile de
vârstă, cu excepția variantei de răspuns „niciodată”, unde
situația se inversează.
Tabelul 9. Frecventarea cinematografelor, în funcție de
vârstă și mediu de rezidență
Vârsta

Rural

Urban

18-29 ani

30-44 ani

45-59 ani

60+ ani

Săptămânal /
mai des

1%

0%

0%

0%

Lunar

11%

10%

2%

1%

O dată / de
50%
câteva ori pe an

31%

14%

4%

Niciodată

38%

59%

84%

95%

Săptămânal /
mai des

4%

0%

1%

0%

Lunar

24%

18%

7%

2%

O dată / de
47%
câteva ori pe an

43%

22%

10%

Niciodată

39%

70%

88%

25%

Notă tabel: Tabelul prezintă procentele calculate în funcție de categoria
de vârstă, pentru fiecare mediu de rezidență (rural sau urban). Exemplu de
citire: 10% dintre persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani din mediul rural
au menționat că în ultimul an au fost lunar la cinematograf.

Dincolo de caracteristicile măsurate la nivel individual, ariile
culturale indică și ele modalități de structurare a petrecerii
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timpului liber prin vizionarea de filme la cinema. Analizele noastre
arată că persoanele din ariile Oltenia de sud și Suceava-Iași au
o probabilitate semnificativ mai mică de a merge la cinema în
timpul liber, comparativ cu persoanele din alte zone ale României.
De asemenea, trebuie menționat că observația cu privire la cele
două arii culturale este valabilă dincolo de caracteristicile sociodemografice, care au fost ținute sub control. Altfel spus, indiferent
de vârstă, gen sau nivel de educație, persoanele din aceste arii
culturale prezintă o frecvență semnificativ mai mică a mersului la
cinematograf ca practică de timp liber (Tabelul A1.1 din anexe).

2.4.2 Spectacole de muzică
Comparativ cu mersul la cinematograf, spectacolele
muzicale cunosc o rată mai mică a neparticipării, procentul
persoanelor care au menționat că nu au fost niciodată,
în ultimul an, fiind de aproximativ 55%. Restul, de 45%, se
distribuie pe categoriile „săptămânal sau mai des” (1%),
„lunar” (8%) sau o dată pe an (36%) (Graficul A1 din anexe).
La nivel individual, genul persoanei nu conduce către
comportamente diferite pe acest tip de practică de timp liber.
Diferența dintre bărbați și femei pentru o participare de „cel
puțin o dată pe lună” este mică, de 4% (11% bărbați vs. 7%
femei; Tabelul 2), diferență ce se păstrează nesemnificativă și
în cadrul unor analize în profunzime (Tabelul A1.1 din anexe).
Pentru vârstă, a fost observat că persoanele din categoriile
18-29 de ani și 30-44 de ani au o probabilitate mai mare de
a frecventa astfel de evenimente, comparativ cu celelalte
categorii de vârstă, cea mai mare pondere având-o cei din
categoria 18-29 ani. Educația are și ea un impact asupra
participării, persoanele cu nivel gimnazial mergând mai
rar la spectacole de muzică (Tabelul A1.1 din anexe). De
asemenea, trebuie să ținem cont și de celelalte caracteristici
cu care educația este asociată (precum venitul), care indirect
influențează participarea la spectacolele de muzică.
Indiferent de caracteristicile care țin de vârstă, gen și
educație, a fost observată și importanța altor două atribute:

deținerea tehnologiilor de informare și comunicare și experiența
personală de migrație în străinătate. În primul caz, explicațiile
sunt similare cu cele din cazul mersului la cinematograf – ne
sunt indicate și confirmate efectele indirecte ale altor variabile,
cum ar fi vârsta, educația, posibilitatea de informare etc. În
cazul experienței personale de migrație, explicațiile pot fi pe
mai multe planuri. Pe de o parte, putem prezuma că o astfel de
experiență i-a expus pe oameni la modele culturale în care este
inclusă frecvent practica de a merge la astfel de spectacole,
ca activitate de timp liber, modele pe care o parte dintre
respondenți le-au internalizat.
Pe de altă parte, putem apela și la o explicație supraindividuală și anume: zonele ce cuprind persoane cu experiență
de migrație sunt și acele zone în care anumite activități de timp
liber, precum participarea la spectacole de muzică, sunt mai
frecvente, comparativ cu alte zone. Trebuie să ținem cont de
faptul că această practică, ca multe altele, nu este dependentă
în totalitate de preferințele individuale de petrecere a timpului
liber, dar și de oportunitățile pe care le au oamenii. Așadar,
cele mai mari ponderi pentru participarea lunară, dacă ținem
cont de mărimea localității, au fost obținute în București (20%)
și orașele mari (13%).
La nivel de arie culturală, analizele noastre au evidențiat
importanța a două zone: București-Ilfov și aria de cultură
preponderent maghiară (Covasna, Harghita, Mureș și Bihor).
În aceste arii persoanele au o probabilitate mai mare de a
participa la spectacole muzicale (vezi Tabelul 4 și Tabelul
A1.1 din anexe). Fiind contexte diferite, în ceea ce privește
atât caracteristicile culturale, cât și infrastructura, pentru
fiecare zonă putem prezuma explicații diferite. Dacă în cazul
Bucureștiului vorbim de o densitate mai mare a populației și de
oportunități mai multe de a participa la astfel de evenimente,
specifice unei oraș-capitală, în cazul ariei maghiare putem
înainta ipoteza capitalului social, prin care facem referire la
probabilitatea mai mare a membrilor comunităților minoritare
de a participa împreună la evenimente sau de a organiza
evenimente culturale specifice lor.
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2.5 Relaxare și cumpărături20
O altă grupare ce a reieșit din analizele noastre cuprinde
itemii: mers în excursii (în afara localității de reședință), mers
la spectacole de divertisment, plimbarea în parcuri și mersul
la mall. La o primă vedere, aceste activități par diferite, însă
denotă similitudini dincolo de acțiunea în sine, atunci când
luăm în considerare ce funcții îndeplinesc ele. Din acest punct
de vedere, plimbarea în parc îndeplinește (la o scară mai mică)
aceeași funcție cu excursiile – nevoia oamenilor de a se rupe
de peisajul urban de zi cu zi. De asemenea, „spectacolele de
divertisment” reprezintă o formulare generală, rezultând o
practică transversală în timp și spațiu. Altfel spus, atât o piesă
de teatru (cu caracter comic), cât și un spectacol de stand-up
comedy sau de improvizație pot intra sub umbrela mai largă
a „spectacolelor de divertisment”. Nu în ultimul rând, mall-ul
s-a transformat într-un spațiu hibrid, ce reunește activități de
divertisment și relaxare, complementare funcției sale dedicate
cumpărăturilor.

2.5.1 Excursiile
Excursiile în afara localității de reședință reprezintă una
dintre practicile de petrecere a timpului liber cu o frecvență mai
ridicată, înregistrând o pondere de aproximativ 66% pentru
desfășurarea ei „cel puțin o dată pe an” (6% - săptămânal

sau mai des; 19% - lunar și 41% - o dată / de câteva ori pe an;
vezi Graficul A1 din anexe). Distribuția generală a răspunsurilor
arată că excursiile sunt o formă de petrecere a timpului liber
care pentru cei mai mulți dintre respondenți este asociată cu
concediul, dat fiind că cel mai mare procent a fost obținut
pentru categoria „o dată pe an”.
Întrucât este o activitate a cărei desfășurare este asociată,
mai degrabă, cu un anumit moment de timp – concediul –,
profilul socio-demografic al respondenților poate fi construit cu
referire atât la frecvența lunară (vezi Tabelul 2), cât și anuală.
Analizele pentru frecvența anuală (Tabelul 10), arată
că profilul socio-demografic păstrează parametrii generali,
observați pentru frecvența lunară. Persoanele cu educație
superioară continuă să aibă cele mai mari procente (85% vs.
71% - studii liceale sau 34% - studii gimnaziale). În ceea ce
privește vârsta, persoanele din categoriile 18-29 ani și 30-44
ani păstrează cele mai mari ponderi, diferențele fiind mai mici
decât în cazul frecvenței lunare (86% și 83%). Similar, bărbații
continuă să aibă o participare mai mare la astfel de activități
(70% vs. 61% - feminin). Pentru mediul de rezidență, ordinea
se inversează, înregistrându-se ponderi de 81% pentru orașele
mari (de peste 100.000 locuitori) și 73% pentru București. Chiar
și așa, tiparul general rămâne valid: persoanele din orașele
mai mari tind să meargă mai des în excursii în afara localității.

Tabelul 10. Ponderea persoanelor care merg cel puțin o dată pe an în excursii, pe categorii socio-demografice
Gen
Masculin

Vârstă
Feminin

18-29 ani

30-44 ani

Educație

45-59 ani

60+ ani

Gimnaziu

Liceu

Facultate

Niciodată în ultimul an

30%

38%

14%

17%

39%

57%

66%

29%

15%

Cel puțin o dată în ultimul an

70%

62%

86%

83%

61%

43%

34%

71%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

O parte din asocierile observate sunt susținute și de analizele
în profunzime care au testat importanța concomitentă a diverși
20

20 Autor sub-capitol: Iulian Oană

factori (Tabelul A1.1 din anexe). Astfel, se păstrează diferențierile
pe bază de gen, vârstă și educație, dar dispare efectul mărimii
localității, ce indică importanța mai ridicată a caracteristicilor
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individuale și mai scăzută a celor de mediu21. Acest fapt este
susținut și de analizele realizate în relație cu ariile culturale, care
arată că anumite zone își pierd efectul explicativ atunci când
sunt privite împreună cu atributele personale ale respondenților
(Tabelul 4 și Tabelul A1.1 din anexe).

2.5.2 Parcul
În context urban, parcul reprezintă unul dintre principalele
spații de destindere și petrecere a timpului liber, fiind, probabil,
principala sursă de spațiu verde disponibilă în aglomerările
urbane. În plus, parcurile sunt spații în care oamenii aleg nu
doar să se plimbe, ci și să desfășoare alte activități (ex. mers
cu bicicleta sau practicarea unor sporturi).
Întrucât parcul este un spațiu generos în materie de
activități pentru timpul liber, nu este de mirare că pentru
întrebarea legată de mersul în parc a fost obținută una
dintre cele mai mici rate de neparticipare. Doar 16% dintre
respondenți au spus că în ultimul an nu au fost niciodată în
parc. Restul mențiunilor se distribuie în categoriile: săptămânal
sau mai des (43%); o dată pe lună (24%); o dată / de câteva
ori pe an (17%).
La nivelul caracteristicilor socio-demografice (Tabelul 2) a
fost observat că în funcție de vârstă cele mai mari frecvențe se
regăsesc în rândul persoanelor de 18-29 ani (82%) și 30-44 ani
(79%). Nivelul de educație are la rândul său impact, activitățile
realizate în parc fiind mai frecvente în rândul respondenților cu
studii superioare (80%). Genul persoanei nu creează diferențe
semnificative, procentul bărbaților și al femeilor fiind relativ egal
21 Tot la nivel individual, din aceste analize reiese și importanța caracteristicilor
ce fac referire la experiența personală de migrație în străinătate și a
deținerii unor tehnologii de comunicare. În cazul primului item, putem spune
că, pe de o parte, migranții dispun de un buget mai mare, care facilitează
organizarea unei excursii și, pe de altă parte, că acest item cuprinde și
acele evenimente de organizare a unei excursii, dat fiind că una din
întrebările cuprinse în acest indice face referire la vizite. În cazul indicelui
de comunicare modernă, putem spune că noile tehnologii facilitează atât
informarea, cât și tranzacțiile asociate plecării în excursie (ex. închiriere
hotel).

(67% și 66%). În schimb, au fost observate diferențe introduse
de mediul de rezidență, exprimat prin mărimea localității ca
număr de locuitori. Astfel, orașele mari (de peste 100.000
de locuitori) și Bucureștiul au obținut cele mai mari ponderi
pentru această activitate de timp liber (82% pentru ambele
categorii de rezidență). Analizele în profunzime indică această
posibilitate, dat fiind că, atunci când sunt controlați mai mulți
factori, efectul semnificativ al educației universitare dispare, dar
se menține efectul mediului de rezidență (Tabelul 11 și A1.1 din
anexe). Acestei observații i se adaugă și rezultatele obținute la
nivelul ariilor culturale, care au evidențiat asocierea negativă
dintre zona Munteniei de nord și frecvența plimbărilor sau a
altor activități de timp liber în interiorul parcurilor, asociere
care se păstrează și atunci când este privită împreună cu alte
caracteristici, precum vârsta, genul, experiența de migrație,
starea civilă etc. (Tabelul 4 și Tabelul A1.1 din anexe).
Tabelul 11. Frecventarea parcurilor în funcție de vârstă
și mediu de rezidență
Vârsta

Rural

Urban

18-29 ani

30-44 ani

45-59 ani

60+ ani

Săptămânal /
mai des

51%

37%

25%

28%

Lunar

31%

36%

21%

12%

O dată / de
13%
câteva ori pe an

18%

29%

23%

Niciodată

5%

9%

25%

37%

Săptămânal /
mai des

64%

56%

46%

45%

Lunar

19%

28%

26%

19%

O dată / de
13%
câteva ori pe an

12%

16%

13%

Niciodată

4%

12%

23%

4%

Notă tabel: Tabelul prezintă procentele calculate în funcție de categoria
de vârstă, pentru fiecare mediu de rezidență (rural sau urban). Exemplu
de citire: 31% dintre persoanele cu vârste între 18 și 29 de ani din mediul
rural au menționat că în ultimul an au fost lunar în parcuri.
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2.5.3 Mall-ul
Mall-ul a devenit în ultimii ani un spațiu care nu mai este
dedicat exclusiv cumpărăturilor obișnuite, ci un spațiu diversificat
pentru consum. De la cumpărături de haine la restaurante,
cinematografe și alte locuri de distracție (ex. patinoar), mall-ul
întrunește funcții noi, complementare. Activitățile desfășurate în
mall-uri sunt practici de timp liber cu frecvență ridicată în rândul
populației. Doar 27% dintre respondenți au menționat că nu au
fost niciodată în ultimul an la mall. În rest, 18% au spus că au
fost săptămânal sau mai des, 29% au mers lunar, iar 26% au fost
o dată sau de câteva ori în ultimul an (Graficul A1 din anexe).
În ceea ce privește profilul socio-demografic al persoanelor
ce frecventează mall-urile, rezultatele sondajului nostru arată
anumite diferențe introduse de educație, vârstă și mediu
Tabelul 12. Frecventarea mall-urilor în funcție de vârstă și
mediu de rezidență

de rezidență (Tabelul 2). Astfel, există frecvențe mai mari în
rândul persoanelor tinere (18-29 ani – 66%; 30-44 ani – 63%)
comparativ cu respondenții mai în vârstă (45-59 ani – 42%; 60
de ani și peste – 28%). Nivelul educațional creează și el diferențe
între respondenți, observându-se procente mai mari pentru
cei cu studii universitare (69%) și liceale (58%), comparativ cu
persoanele cu studii gimnaziale (16%). Ca și în cazul altor practici
de timp liber, asocierea dintre educație și frecvența cu care
oamenii practică anumite activități trebuie privită într-un context
mai larg. Atunci când este analizată împreună cu vârsta, educația
universitară nu are efect asupra mersului la mall, însă educația
liceală continuă să diferențieze între respondenți (Tabelul A1.1
din anexe). Altfel spus, nu educația în sine contează, când vine
vorba de mers la mall, ci vârsta persoanei.
Tabelul 13. Frecventarea mall-urilor în funcție de educație și
mediu de rezidență

Vârsta
18-29 ani

Rural

Urban

30-44 ani

45-59 ani

Educație
60+ ani

Săptămânal /
mai des

14%

12%

4%

5%

Lunar

36%

45%

29%

11%

Liceală

Universitară

3%

10%

13%

Lunar

11%

41%

54%

20%

O dată / de
16%
câteva ori pe an

34%

24%

38%

64%

Niciodată

70%

15%

9%

31%

25%

15%

Săptămânal /
mai des

10%

30%

35%

37%

24%

23%

Lunar

9%

O dată / de
41%
câteva ori pe an

32%

29%

Niciodată

9%

11%

Săptămânal /
mai des

42%

Lunar

37%

O dată / de
11%
câteva ori pe an

26%

33%

Niciodată

6%

18%

10%

Gimnazială
Săptămânal /
mai des
Rural

35%

34%

18%

O dată / de
19%
câteva ori pe an

23%

21%

44%

Niciodată

12%

10%

Urban

62%

Notă tabele: Tabelele prezintă procentele calculate în funcție de categoria de vârstă sau educație, pentru fiecare mediu de rezidență (rural sau urban).
Exemplu de citire: 36% dintre persoanele cu vârste între 18 și 29 de ani din mediul rural au menționat că în ultimul an au fost lunar la mall. Sau: 11% dintre
persoanele cu educație gimnazială din mediul rural au menționat că în ultimul an au fost lunar la mall.

Din punctul de vedere al explicațiilor bazate pe arii pe arii
culturale, mersul la mall este asociat pozitiv cu zona BucureștiIlfov și negativ cu aria Covasna-Harghita-Mureș-Bihor. Pentru

restul ariilor culturale rezultatele au fost nesemnificative din
punct de vedere statistic. Însă chiar și în cazul acestor arii
culturale, importanța caracteristicilor de mediu este mai mică
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decât importanța caracteristicilor socio-demografice (vârstă,
educație etc.). Altfel spus, mersul la mall este o activitate cu
frecvență relativ ridicată în rândul populației, iar diferențierea
puternică se face la nivelul atributelor individuale, nu la nivel de
rezidență sau arie culturală.

2.5.4 Spectacole de divertisment
Spectacolele de divertisment reprezintă o practică mai
puțin frecventă în rândul românilor, lucru potențat și de faptul
că întrebarea din chestionar a avut un caracter general,
lăsând la latitudinea respondenților să considere care dintre
evenimentele la care au participat în ultimii ani pot fi considerate
de divertisment. Distribuția generală a frecvențelor arată că 62%
dintre persoane nu au fost niciodată în ultimul an la un spectacol

de divertisment. Restul procentelor, de 38%, s-au distribuit astfel:
30% o dată sau de câteva ori pe an, 7% o dată pe lună, 1%
săptămânal sau mai des.
Pentru mersul cel puțin lunar la spectacolele de divertisment,
profilul socio-demografic al respondenților se centrează pe
caracteristici exprimate prin vârstă, educație și gen (Tabelul 2).
Mărind intervalul de timp, de la lunar la cel puțin o dată pe an, și
separând respondenții în funcție de mediul de rezidență, asocierile
observate anterior se păstrează, mai ales pentru mediul urban
(Tabelul 14). În continuare persoanele mai tinere au ponderi mai
mari de participare, iar aceste ponderi cresc odată cu educația.
Singura diferență este în cazul genului, care nu prezintă diferențe
între bărbați și femei în mediul rural, dar care apar în mediul
urban22.

Tabelul 14. Ponderea persoanelor care merg cel puțin o dată pe an la spectacole de divertisment, pe categorii
socio-demografice
Rural

Gen

Vârstă

Educație

Masculin

Feminin

18-29 ani

30-44 ani

45-59 ani

60+ ani

Gimnaziu

Liceu

Facultate

Niciodată în ultimul an

72%

75%

62%

63%

79%

84%

84%

73%

59%

Cel puțin o dată în ultimul an

28%

25%

38%

37%

21%

16%

16%

27%

41%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Urban

Gen

Vârstă

Educație

Masculin

Feminin

18-29 ani

30-44 ani

45-59 ani

60+ ani

Gimnaziu

Liceu

Facultate

Niciodată în ultimul an

46%

59%

35%

39%

58%

71%

77%

46%

37%

Cel puțin o dată în ultimul an

54%

41%

65%

61%

42%

29%

23%

54%

63%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Notă tabel: Procentele au fost calculate pe coloane, în funcție de fiecare categorie a variabilelor socio-demografice. Prin umbrire (în culoarea gri) sunt
evidențiate acele procente unde o anumită categorie are o pondere semnificativ mai mare comparativ cu celelalte. Dacă două categorii ale aceleiași variabile
sunt umbrite, înseamnă că între ele nu există diferențe semnificative statistic. Evidențierea este pentru „cel puțin o dată în ultimul an”. Exemplu: în urban,
nu există diferențe între persoanele de 18-29 ani și 30-44 ani în ceea ce privește mersul la spectacole de divertisment. Dar există diferențe între aceste două
categorii și celelalte categorii de vârstă.22
Diferențele dintre categoriile de gen, vârstă și educație au fost analizate prin testul ANOVA unidirecționat. Testele au luat în considerare atât egalitatea,
cât și inegalitatea varianței. Diferența dintre grupuri a fost verificată prin teste post-hoc Turkey HSD (în cazul în care există omogenitate a varianței) sau
Dunnett C (pentru cazul varianțelor inegale) la un prag de semnificație p < 0,05.
22 Rezultatele obținute la nivelul distribuțiilor de procente în funcție de caracteristicile socio-demografice sunt susținute și de analizele în profunzime, unde a fost
testat efectul lor asupra participării la spectacolele de divertisment, ținând sub control o serie de alte caracteristici (Tabelul A1.1 din anexe).
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Referitor la mediul de rezidență, analizele au evidențiat
că nu doar separarea între rural și urban produce diferențe
între respondenți, ci și aria culturală în care ei trăiesc. Astfel,
cinci arii culturale ies în evidență, patru prezentând asocieri
negative, adică respondenții au o probabilitate mai mică
de a participa la spectacole de divertisment, iar pentru una
avem asociere pozitivă. Pentru probabilitatea mai mare de
participare avem aria de cultură preponderent maghiară,
iar pentru probabilitățile mai mici regăsim zonele: Oltenia
de sud, Muntenia de nord, Muntenia de sud și Suceava-Iași
(Tabelul A1.1 din anexe).

2.6 Timpul liber între sport
și restaurante23
Titlul acestui subcapitol este dat de gruparea împreună a
itemilor referitori la: participarea la activități sportive în calitate
de spectator, practicarea unor activități sportive și mersul la
restaurant. După cum a fost menționat anterior, gruparea
împreună a acestor trei practici de timp liber a fost făcută
în funcție de similitudinea dată de profilul socio-demografic
al respondenților, luând în considerare caracteristici precum
vârsta, educația și genul (vezi Figura 1 și Tabelul 2).

2.6.1 Participarea la activități sportive ca spectator
Participarea la activități sportive în calitate de spectator
este una dintre practicile de timp liber a căror frecvență este
slabă în rândul populației. Acest lucru se poate datora faptului
că este o activitate nișată, specifică persoanelor care sunt
fani ai unei anumite echipe sau a unui anumit sport. Privind la
distribuția generală a datelor, aflăm că 22% dintre respondenți
au fost la astfel de evenimente o dată sau de câteva ori pe an,
9% o dată pe lună și 3% săptămânal sau mai des. Restul de
66% revine persoanelor care nu au fost niciodată în ultimul an
la acest tip de eveniment (Graficul A1 din anexe).
23 Iulian Oană

Din punctul de vedere al profilului socio-demografic
(Tabelul 2), aflăm că cea mai puternică diferențiere este
făcută în funcție de gen – 20% dintre bărbați merg cel puțin
o dată pe lună la diverse evenimente sportive, în calitate
de spectatori, comparativ cu doar 5% dintre femei. Pentru
celelalte caracteristici, precum vârsta, educația sau mărimea
localității de reședință pot fi observate diferențe procentuale
atunci când comparăm categoriile între ele. Spre exemplu,
au fost observate procente mai mari pentru categoriile
de vârstă 18-29 ani și 30-44 ani (20% și 18%) comparativ
cu categoriile 45-59 ani și 60 de ani sau mai mult (10% și
5%). Cu toate acestea, analizele în profunzime au arătat
că vârsta, educația și mărimea localității nu aduc efecte
semnificative atunci când sunt ținute sub control împreună
cu alte caracteristici (Tabelul A1.1 din anexe). Ce contează
în mod particular este genul.
Frecvența acestei practici pare să fie în strânsă legătură
cu aria culturală. Analizele au evidențiat că participarea
la activități sportive în calitate de spectator este mai
mare în aria culturală Covasna-Harghita-Mureș-Bihor
și mai scăzută în ariile Oltenia de Sud și Neamț-BacăuVrancea-Galați (Tabelul 4). Observațiile se păstrează și
atunci când analizele iau în considerare caracteristicile
individuale ale respondenților și ale zonelor de rezidență.
Altfel spus, indiferent de vârsta, genul, nivelul educațional
al respondenților sau mărimea localității de rezidență,
persoanele din Oltenia de Sud continuă să aibă o participare
mai scăzută la activități sportive în calitate de spectator,
iar persoanele din aria de cultură preponderent maghiară să aibă un grad de participare mai mare (Tabelul A1.1 din
anexe).

2.6.2 Practicarea unui sport
Participarea la activități sportive și practicarea unui
sport sunt activități care la nivel teoretic merg împreună,
însă din punct de vedere practic nu se condiționează
reciproc. Din acest motiv, există o proporție mai mică a
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persoanelor care pentru această întrebare au răspuns
niciodată – 56%. Ceilalți respondenți se distribuie în cadrul
categoriilor: o dată sau de câteva ori pe an (15%), lunar
(12%) și săptămânal sau mai des (17%) (Graficul A1 din
anexe).
Pentru frecvența lunară a acestei practici de timp
liber, caracteristicile socio-demografice care diferențiază
între persoane sunt similare celor pentru participarea
la evenimente sportive în calitate de spectator (Tabelul
2). Astfel, din punctul de vedere al educației, cele mai
mari procente se regăsesc pentru persoanele cu studii
universitare (45%) și pentru persoanele cu studii liceale
terminate (34%). În concordanță cu efectul educației, avem
și un efect negativ al vârstei – ponderile pentru practicarea
unui sport scad odată cu creșterea vârstei respondenților.
În cazul genului, a fost observată o diferență de 17 procente
între bărbați și femei (37% vs. 20%).
Ce se adaugă acestei practici, comparativ cu mersul
la evenimente sportive, este efectul introdus de mediul
de rezidență (Tabelul 15). Analizele noastre arată că
practicarea unui sport este mai frecventă în mediul urban.
În plus, observăm ca la nivelul fiecărui mediu de rezidență
ponderea bărbaților este mai mare decât a femeilor pentru
fiecare categorie de vârstă. Cu toate acestea, bărbații din
mediul urban prezintă o frecvență semnificativ mai mare
decât cei din rural, indiferent de vârstă, în practicarea unui
sport. De asemenea, nu doar stricta diferențiere între rural
și urban conduce către diferențe procentuale, ci și mărimea
localității de reședință. Astfel, în orașele mai mari există
o probabilitate crescută ca această practică de timp liber
să fie preferată de către români, mai ales în orașele de
peste 200.000 de locuitori și în aria culturală București-Ilfov,
fapt care poate fi pus în relație cu prezența mai multor
săli de fitness, a salariilor mai mari (pentru a accesa astfel
de servicii) sau cu prezența mai multor firme ce oferă în
pachetul de beneficii ale angajaților abonament la săli de
fitness.

Tabelul 15. Ponderea persoanelor care cel puțin o dată pe
lună practică un sport, în funcție de gen, vârstă și mediu de
rezidență
Vârstă
18-29 ani
Bărbați
Rural

Urban

59%

30-44 ani
34%

45-59 ani
21%

60 + ani
8%

Femei

32%

21%

6%

1%

General

47%

27%

13%

5%

Bărbați

80%

58%

47%

16%

Femei

50%

38%

16%

9%

General

66%

47%

32%

12%

Notă tabel: Tabelul prezintă procentele calculate în funcție de categoria
de vârstă, pentru fiecare mediu de rezidență (rural sau urban) și categoria
de gen. Exemplu de citire: 59% dintre bărbații cu vârste între 18 și 29 de
ani din mediul rural au declarat că în ultimul an au practicat lunar un sport.

2.6.3 Mersul la restaurant
Ultima practică din gruparea dedicată acestui subcapitol
face referire la petrecerea timpului liber în restaurante, puburi, cafenele și alte spații similare. De asemenea, trebuie
menționat că întrebarea din chestionar a specificat în mod
explicit respondenților să excludă instanțele în care aceste
practici s-au desfășurat în interiorul mall-urilor, pentru a nu
avea suprapuneri cu întrebarea dedicată lor.
La nivel general, frecventarea unor spații precum
restaurante, cafenele, baruri etc. este o practică de timp liber
mai răspândită, comparativ cu altele. Astfel, aproximativ 61%
dintre respondenți au menționat că au mers la restaurant / bar
/ cafenea cel puțin o dată în ultimul an, 24% - o dată sau de
câteva ori pe an; 24% - lunar; 13% - săptămânal sau mai des.
Diferența de 39% este alcătuită din persoane care nu au fost
niciodată în ultimul an în astfel de locuri (Graficul A1 din anexe).
Din punctul de vedere al caracteristicilor individuale,
analizele arată că frecvența acestei practici de timp liber
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depinde de vârstă, gen și educație (Tabelul 2). În ceea ce
privește vârsta, există o descreștere a ponderilor odată cu
creșterea vârstei, persoanele tinere obținând procente mai
ridicate pentru participarea lunară (18-29 ani – 68%, 30-44 ani
– 51%), comparativ cu celelalte categorii. Educația, la rândul
ei, prezintă un efect pozitiv. Mersul la restaurant crește odată
cu nivelul de educație, cele mai mari procente fiind obținute
de persoanele cu studii universitare (59%). Putem prezuma că
relația dintre mersul la restaurant și educație poate fi explicată
și prin intermediul venitului, dat fiind că, în medie, respondenții
cu nivel de educație crescut au salarii mai mari.

Nu în ultimul rând, contextul de viață are la rândul său
un impact asupra frecvenței cu care oamenii merg în aceste
spații pentru petrecerea timpului liber. La nivelul ariilor
culturale, a fost observat că mersul la restaurant și în alte
asemenea spații este asociat pozitiv cu zonele Alba-AradCaraș-Severin-Hunedoara sau Neamț-Bacău-Vrancea-Galați
și negativ cu zonele Suceava-Iași, Muntenia de Sud și Oltenia
de Sud (Tabelul 4 și Tabelul A1.1 din anexe).

2.7 Sărbătorile locale și discoteca24

Din perspectiva atributelor personale, genul reprezintă un caz
interesant, observându-se o rată mai mare în rândul bărbaților,
comparativ cu femeile (46% vs. 28%). Diferențele între bărbați
și femei se mențin și atunci când datele sunt analizate separat,
pentru urban și rural. Procentele din Tabelul 16 arată, după
cum era de așteptat, că această practică de timp liber este
mai întâlnită în mediul urban decât în rural, și pentru bărbați, și
pentru femei. În al doilea rând, observăm că există o diferență de
aproximativ 20% între bărbați și femei, pentru frecvența lunară,
diferență care se menține în ambele medii de rezidență.

Ultima grupare de practici rezultată în urma analizei de
similaritate a profilurilor socio-demografice este reprezentată
de participarea la sărbătorile locale și mersul la discotecă,
grupare ce probabil a fost influențată de factorul vârstă.
Ambele activități au în comun elementul distracției și
al destinderii alături de persoane apropiate. Însă au și
particularități individuale ce urmează să fie explicate în
secțiunile subsecvente.

Tabelul 16. Ponderea persoanelor care merg cel puțin o
dată pe lună la restaurant / cafenea / bar etc., în funcție de
gen și mediu de rezidență

Ca tip de eveniment, sărbătorile locale prezintă o rată mai
mică de neparticipare, comparativ cu alte practici precum
mersul la teatru sau la cinematograf. Concret, o treime dintre
respondenți au declarat că nu au fost niciodată în ultimul an,
restul de 67% menționând că au participat: o dată sau de
câteva ori pe an – 60%; o dată pe lună – 6%; săptămânal –
1% (vezi Graficul A1 din anexe).

Gen
Masculin
Rural

Urban

Feminin

Mai rar de lunar

60%

80%

Cel puțin o dată pe lună

40%

20%

Mai rar de lunar

48%

66%

Cel puțin o dată pe lună

52%

34%

Notă tabel: Tabelul prezintă procentele calculate în funcție de gen, pentru
fiecare mediu de rezidență (rural sau urban). Exemplu de citire: 60% dintre
bărbații din mediul rural au declarat că au fost mai rar decât lunar la
restaurant.

2.7.1 Sărbători locale

În ceea ce privește caracteristicile socio-demografice
ale persoanelor care au participat cel puțin o dată pe lună,
analizele noastre arată că cel mai puternic diferențiator
este vârsta, respondenții mai tineri având un grad de
participare mai mare – cel mai mare procent, de 14%, a fost
obținut de persoanele cuprinse între 18-29 ani. Nivelul de
educație și genul nu produc diferențe pe care să le putem
24 Iulian Oană
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generaliza la nivelul populației (Tabelul 2). Analizele în
profunzime, susțin, de asemenea, aceste rezultate: nivelul
educațional și genul persoanei nu produc diferențieri
între persoane cu privire la preferința pentru astfel de
evenimente sau frecvența cu care participă la ele. (Tabelul
A1.1 din anexe). În schimb, s-a observat că există un efect
al stării civile – persoanele căsătorite au o probabilitate
mai mare de a merge mai des la evenimentele organizate
cu ocazia unei sărbători locale.
Tabelul 17 prezintă o imagine a preferinței pentru această
practică atunci când separăm respondenții pe mediu de
rezidență și pe o perioadă de timp lărgită (cel puțin o dată
în ultimul an). După cum se poate observa, avem, în medie, o
participare mai mare în mediul urban. De asemenea, procentele
obținute sunt convergente cu rezultatul obținut pentru efectul
stării civile, dat fiind că atât în rural, cât și în urban, cele mai
mari ponderi se găsesc în categoria de vârstă 30-44 ani.
Tabelul 17. Ponderea persoanelor care merg cel puțin o
dată pe an la sărbători locale, în funcție de vârstă și mediu
de rezidență
Vârstă
18-29 ani 30-44 ani 45-59 ani
Rural

Urban

60 + ani

Cel puțin o dată
pe an

65%

78%

63%

50%

Niciodată

35%

22%

37%

50%

O dată/ de
câteva ori pe an

81%

81%

75%

51%

Niciodată

19%

19%

25%

49%

Notă tabel: Tabelul prezintă procentele calculate în funcție de categoria
de vârstă, pentru fiecare mediu de rezidență (rural sau urban). Exemplu de
citire: 65% dintre persoanele de 18-29 ani din mediul rural au menționat că
au fost cel puțin o dată pe an la sărbători sau evenimente locale.

Din punctul de vedere al mediului de rezidență, mărimea
(calculată ca număr de locuitori) nu influențează în vreun

fel această practică de timp liber. Așadar nu există diferențe
semnificative între persoanele din orașe mici sau mari. Însă a fost
observat efectul semnificativ al ariei de cultură preponderent
maghiară. Două seturi de analize au arătat că în această zonă
(ce cuprinde județele Covasna, Harghita, Mureș și Bihor) există o
probabilitate sporită de a participa la sărbători locale. Astfel de
rezultate sunt convergente cu cele obținute la nivelul celorlalte
practici de timp liber unde aria maghiară prezintă efecte pozitive,
precum mersul la biserică sau la spectacole de divertisment,
sporind validitatea explicației comportamentului prin prisma
capitalului social, care este prezent în mai mare măsură în rândul
minorităților etnice și religioase.

2.7.2 Mersul la discotecă
Discotecile, cluburile sau locurile cu tematică similară
sunt spații dedicate unui public mai restrâns, astfel
explicându-se procentul mare al persoanelor care au spus
că nu au frecventat astfel de locuri niciodată în ultimul an
– 77% (Graficul A1). Restul de 23% au avut regularități de
participare de: o dată sau câteva ori pe an (14%), o dată pe
lună (7%), săptămânal (2%).
După cum era de așteptat, cea mai mare frecvență de
participare este în rândul tinerilor. Analizând frecvența
lunară, cel mai mare procent a fost obținut în interiorul
categoriei de vârstă 18-29 de ani – 36%. Chiar și pentru
următoarea categorie vârstă, ce cuprinde persoane între 30
și 44 ani, procentul este cu mult mai mic – 9%. În ceea ce
privește educația, cea mai mare pondere o au persoanele cu
educație liceală (15%), însă rezultatul trebuie interpretat cu
grijă. Dat fiind că educația a fost măsurată ca ultimul ciclu
de studii absolvit, este foarte probabil ca rezultatul obținut
pentru educație să fie un efect indirect al vârstei. Pentru gen
se păstrează observația din cadrul altor practici culturale, ce
evidențiază prezența mai mare a bărbaților în spațiul public,
înregistrându-se pentru cazul discotecilor o diferență de 8%
între bărbați și femei (13% vs. 5%).
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Tabelul 18 prezintă procentele obținute de respondenții
de gen masculin pentru frecvența lunară a mersului la
discotecă, separați pe medii de rezidență. În ambele cazuri,
observăm că mersul lunar la discotecă / club este corelat
invers proporțional cu vârsta. Al doilea lucru care trebuie
scos în evidență este ponderea mai ridicată a bărbaților tineri
din mediul urban. Nu în ultimul rând, observăm că în mediul
urban avem procente mai mari pentru categoria 30-44 ani,
comparativ cu mediul rural. Cu toate acestea, analizele în
profunzime au arătat că, dincolo de contextul de viață al
respondenților (fie că vorbim de rural vs. urban, mărimea
localității sau aria culturală de reședință), ceea ce contează
ca factori explicativi ține în principal de atribute individuale
centrate în jurul genului, vârstei și al statutului civil (statutul
de necăsătorit; vezi Tabelul A1.1 din anexe).

Tabelul 18. Ponderea bărbaților care merg cel puțin o dată
pe lună la discotecă, în funcție de vârstă și mediu
de rezidență
Vârstă
18-29 ani 30-44 ani 45-59 ani

Rural

Urban

60 + ani

Mai rar de lunar

60%

91%

96%

100%

Cel puțin o dată
pe lună

40%

9%

4%

0%

Mai rar de lunar

50%

81%

96%

98%

Cel puțin o dată
pe lună

50%

19%

4%

2%

Notă tabel: Tabelul prezintă procentele calculate în funcție de categoria
de vârstă, pentru fiecare mediu de rezidență (rural sau urban). Exemplu
de citire: 60% dintre bărbații de 18-29 ani din mediul rural au menționat
că au fost cel puțin o dată pe lună la discotecă.

3. Concluzii25
Practicile culturale de timp liber investigate prin Barometrul
de Consum Cultural pot fi înțelese nu numai separat, ci și pe
grupări sau „familii”, în funcție de modul în care se asociază
între ele, la nivelul acelorași persoane. Modelul dominant în
societatea românească actuală, așa cum rezultă din analiza
datelor de Barometru de Consum Cultural, este cel de
comasare a practicilor de timp liber în opt grupări (Tabelul 1).
Prin conținutul lor, acestea se referă la excursii-divertismentmall-parcuri, cinematograf și muzică, sport-restaurant, întâlniri
cu rude și prieteni, mers la teatru-muzee-monumente, mers
la biblioteci publice, participare la sărbători locale și mers al
discotecă, mers la biserică sau case de rugăciune.25
Desigur, modul în care se grupează practicile de timp liber
în spații geografice sau sociale este diferit. Nu există un model
25 Dumitru Sandu

național unic, de tipul celui descris prin cele șase dimensiuni
anterior menționate. În decursul capitolului considerăm aceste
practici din trei perspective majore: ariile culturale, tipurile
de localități în care persoanele intervievate își desfășoară
activitatea și caracteristicile socio-demografice ale persoanelor.
Ariile culturale pe care le folosim ca unități de analiză sunt,
în fapt, subregiuni culturale în cadrul regiunilor istorice, diferite
de regiunile sau subregiunile de dezvoltare (Hansen et al 1996).
Cele 15 arii culturale pe care le propunem (Figura 2) sunt
fundamentate prin analize complexe care au luat în considerare
un set de variabile de maximă relevanță în caracterizarea
profilurilor culturale și de dezvoltare ale județelor (urbanizare,
stoc de educație, vârstă medie a populației, tradiționalismmodernitate demografică, dezvoltarea umană locală,
dezvoltarea economică și apartenența la anumite regiuni
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istorice). Aceste arii culturale se dovedesc a fi, majoritar,
matrice culturale cu profil bine specificat și pentru practicile
de folosire a timpului liber în spațiile publice (Tabelul 4). Cel mai
bine structurate arii culturale, din acest ultim punct de vedere,
sunt București-Ilfov, gruparea județelor transilvane pe teritoriul
cărora se află orașe puternic dezvoltate (Brașov, Sibiu, Cluj,
Timișoara) și aria de cultură maghiară - cu nivel puternic de
manifestare. Gradul minim de structurare, pe criterii de folosire
a timpului liber în spații publice, este înregistrat în ariile Sălaj Bistrița-Năsăud, Oltenia de nord și Botoșani-Vaslui.
Atât ariile culturale cat și categoriile de localități (în funcție
de mărimea demografică, tipul de rezidență - urbană sau rurală,
dezvoltarea umană și gradul de modernitate) se dovedesc a fi
unități de analiză relevante în cadrul abordărilor noastre.

Valorile de modernitate locală diferă puternic în cadrul
tabloului structurat pe arii culturale și tipuri de rezidență
(urbană sau rurală). Foarte multe dintre diferențierile teritoriale
ale practicilor culturale de timp liber par să fie asociate cu
această hartă a modernității locale în funcție de aria culturală
și mediul de rezidență (rural / urban). O aprofundare a analizei
în această direcție ar putea fi utilă și modului de structurare a
politicilor culturale de timp liber.
În planul cercetării sociale, ariile culturale pot servi ca
matrice de proiectare a unor eșantioane reprezentative la nivel
național pentru sondaje pe teme de opinie publică23, orientări
culturale sau opțiuni politice. Periodic, la intervale de 10-15 ani,
trebuie să fie testată configurația respectivelor arii pentru a
identifica eventualele schimbări de granițe culturale.
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5. Anexe
Tabelul A1.1. Factori care condiționează pozitiv (+) sau negativ (-) frecvența unor practici culturale de timp liber

nivel de
educație
(categ.
referință
alte)

vârstă
(categ
referință
45-59 ani)

Predictori

teatru

monumente

bibliotecă

bărbat*

0,037

0,048

0,048

-0,029

vârsta 18-29 ani*

0,129

0,106

0,090

0,182

vârsta 30-44 ani*

0,018

-0,001

-0,017

vârsta 60+ de ani*

0,101

0,010

0,017

necăsătorit*

-0,038

-0,019

**

excursii

0,041

-0,050

0,096

0,358

***

0,044

-0,243

**

0,053

0,268

***

0,038

0,115

-0,086

0,034

-0,095

-0,099

0,067

-0,002

0,049

0,063

0,105

0,003

0,019

-0,058

-0,090

-0,086

0,035

0,032

0,039

educație studii superioare*

0,183

**

0,229

***

0,227

***

0,138

0,083

*

0,085

***

0,159

***

0,072

-0,043

**

-0,003

0,077

***

0,095

***

0,086

0,573

***

0,332

**

-0,021

0,027

mall

***

0,004

0,076

parcuri

***

0,045

angajat cu carte de muncă*

rude prieteni

-0,467

educația gimnazială*

indice instrumente de comunicare modernă
(computer, smartphone, tabletă)
arie de cultură preponderent
maghiară

biserică

-0,380

educație liceu*

experiență personală de migrație în
străinătate*
experiență de migrație în străinătate pentru
altă persoană din familie*

Tip de
localitate
arie culturală de rezidență
(categ. de
(categ. Refer. -alte)
refer. comune
sub 2500
pers.)

muzee

***

*

***

0,220

***

0,138

***

0,366

***

0,137

*

-0,113

-0,018

-0,327

**

-0,319 *** -0,132

-0,027

0,233

**

0,275

**

-0,022

-0,024

0,113

0,128

**

0,013

0,030

0,081

0,176

0,023

0,044

0,005

-0,034

-0,051

-0,003

-0,033

0,041

*

-0,053

0,116

0,186

0,537

***

0,414

***

0,314

-0,032

-0,006

0,034

-0,040

**

0,058
***

0,119

***

***

0,264

-0,103

0,088

-0,088

0,171

**

0,148

***

-0,023

0,075
**

0,083
***

0,169

-0,081

-0,002

0,054

-0,008

-0,197

0,105

-0,055

-0,111

0,135

Oltenia de nord

-0,078

-0,070

-0,065

-0,120

0,131

-0,060

-0,164

-0,001

-0,123

Oltenia de sud

-0,057

-0,211

*** -0,220

-0,550

-0,694

-0,274

-0,223

-0,177

-0,400

-0,159

0,203

0,104

-0,248

-0,227

-0,153

-0,163

***

-0,387

***

-0,115

**

-0,321

**

0,023

0,027

0,015

Muntenia de sud

-0,101

-0,127

-0,234

aria județelor Suceava-Iași

-0,034

0,029

-0,028

0,131

0,077

-0,138

0,085

-0,247

-0,148

comune de peste 2500 loc.

-0,102

-0,126

-0,026

-0,036

-0,091

0,048

0,212

-0,148

-0,032

orașe de 100-200 mii loc.

-0,008

-0,024

0,015

-0,001

-0,211

-0,068

0,270

-0,176

0,056

orașe de peste 200 mii loc.

0,135

București

0,243

_cons

-0,071

*

Muntenia de nord

**

-0,106

**
*

***

0,195

aria județelor BV SB TM CJ

**

*

0,080

0,045

0,072

-0,004

-0,185

-0,072

0,553

**

0,404

0,123

0,082

-0,054

-0,043

-0,264

-0,090

0,495

**

0,196

0,169

0,996

1,146

1,206

1,081

3,102

3,295

2,267

1,813

1,355

R2

0,255

0,222

0,198

0,151

0,127

0,101

0,210

0,392

0,302

N

1234

1234

1235

1235

1233

1235

1233

1235

1230

Sursa de date: Sondaj BCC 2019. Calcule proprii Dumitru Sandu. Fiecare coloană din tabel reprezintă un model de regresie multiplă bazată pe metoda celor
mai mici pătrate. Variabilele dependente sunt tipuri de practici de timp liber desemnate aici prin spațiul public de desfășurare specific sau prin conținutul
activității. Nivelurile de semnificație pentru coeficienții de regresie *** 0,001; ** 0,01; * 0,05. Relațiile de inversă proporționalitate sau de covariație de sens
negativ sunt marcate cu ”–” iar cele de sens pozitiv sau de directă proporționalitate sunt fără un semn algebric în față, ”+” fiind subînțeles.
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Factori care condiționează pozitiv (+) sau negativ (-) frecvența unor practici culturale de timp liber (continuare tabel A1.1)
Predictori

divertisment

nivel de
educație
(categ.
referință
alte)

vârstă
(categ
referință
45-59 ani)

bărbat*

0,077

vârsta 18-29 ani*

0,155

vârsta 30-44 ani*

0,119

vârsta 60+ de ani*

-0,005

**

muzica

0,087
0,459

***

0,215

***

0,571

*

0,233

***

0,120

*

0,235
-0,271

***

0,269

**

-0,048

0,070

0,104

0,118

0,111

0,007

0,039

-0,116

educație liceu*

0,075

0,103

*

educație studii superioare*

0,147

*

0,193

0,100

***

0,061

angajat cu carte de muncă*

0,337

-0,013

necăsătorit*

indice instrumente de comunicare modernă
(computer, smartphone, tabletă)
arie de cultură preponderent
maghiară

practica
sport

restaur

*

educația gimnazială*

experiență personală de migrație în
străinătate*
experiență de migrație în străinătate pentru
altă persoană din familie*

Tip de
localitate
arie culturală de rezidență
(categ. de
(categ. Refer. -alte)
refer. comune
sub 2500
pers.)

cinema

***

spectacol
sportiv
0,351

***

discotecă

0,427

***

***

0,678

***

***

0,224

**

-0,286

***

-0,017

-0,058

0,177

***

-0,036

0,163

0,770

***

0,180

**

0,097

0,180

***

0,101

*

0,130

0,095

0,201

-0,089

-0,080

-0,066

0,066

0,034

0,103

0,153

0,064

0,138

***

0,076

0,245

***

0,275

0,053

0,057

**

0,133

0,201

***

0,101

0,067

*

***

**

sărbători locale

**

0,087

-0,088
**

-0,135

**

0,047
0,001

**

0,076

-0,030

0,022

-0,025

0,032

0,029

0,008

-0,004

0,003

0,056

-0,002

0,082

0,074

-0,032

-0,042

-0,085

0,020

0,093

***

0,117

0,365

*

0,234

***

0,064

**

0,169

0,352

**

-0,167

***

0,149

***

0,138

***

0,061

0,118

0,371

**

***

**

0,116

0,418

***

0,015

-0,094

0,021

-0,151

0,098

-0,014

-0,131

-0,013

Oltenia de nord

-0,038

-0,071

-0,110

-0,163

-0,032

0,050

0,012

-0,063

Oltenia de sud

-0,249

***

-0,113

-0,128

-0,470

-0,323

-0,174

Muntenia de nord

-0,225

***

0,111

-0,342

-0,041

Muntenia de sud

-0,205

**

-0,066

-0,131

-0,280

**

-0,170

aria județelor Suceava-Iași

-0,138

*

-0,146

*

-0,091

-0,482

***

-0,047

comune de peste 2500 loc.

-0,145

-0,160

**

-0,145

-0,034

0,172

orașe de 100-200 mii loc.

-0,078

-0,094

-0,082

0,069

0,222

orașe de peste 200 mii loc.

0,113

-0,039

0,032

-0,030

0,317

*

București

0,162

0,174

0,204

-0,062

0,422

**

1,268

_cons

-0,110

*

*

*

-0,045

1,424

***

*

**

0,075

aria județelor BV SB TM CJ

*

**

-0,091

-0,078

-0,096

0,010

-0,045

0,045

0,083

-0,045

0,026

-0,102

0,007

-0,015

0,077

-0,081

0,015

0,064

-0,027

0,104

0,180

-0,030

0,155

0,128

-0,203

1,153

1,011

0,981

0,924

0,809

1,623

R2

0,257

0,351

0,410

0,310

0,210

0,362

0.158

N

1234

1234

1233

1228

1228

1227

1234
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Tabelul A1.2. Modele de predicție a apartenenței la o anume arie culturală, în funcție de frecvența de adoptare a unor practici
de timp liber

BucureștiIlfov

Dobrogea

NT BC VR
GL

BT VS

Suceava-Iași

Muntenia
de Nord-Est

Muntenia
de sud

Munteniade
nord

Oltenia de
sud

Oltenia de
nord

BV SB CJ
TM

Maramureș

CV HG MS
BH

SJ BN

Ariile culturale de apartenență a celor intervievați considerate ca variabile dependente
AB AD CS
HD

Practicile de
timp liber folosite
ca predictori ai
apartenenței la o
anume arie culturală:
frecvențe de mers la
/ în ...
excursii

-0,556 **

0,282

-0,003

-0,319

0,230

* -0,244

0,036

0,577 *** -0,172

-0,230

-0,214

0,060

0,092

0,011

parcuri

-0,038

0,302

-0,039

-0,171

0,009

-0,101

-0,305

* -0,312 ** -0,066

-0,147

0,348 *** -0,079

-0,214

0,622 *** 0,101

divertisment

-0,063

0,295

0,008

0,761

0,450

0,215

-1,015

** -0,965 *** -0,599

0,365

-0,469

-0,900 * 0,140

0,237

0,276

mall

-0,091

-0,309

-0,517 *** 0,300

0,004

0,009

0,159

-0,107

-0,166

0,316

0,046

-0,265

0,175

0,082

0,247

*

spectacol muzică

0,051

0,158

-0,255

0,143

0,141

-0,366

0,386

-0,353

-0,108

-0,793

-0,135

0,033

-0,205

0,019

0,488

**

cinema

0,481

-0,318

0,101

-2,251 ** -0,464 **

0,138

0,071

0,856 *** 0,114

0,794

* -0,397

-0,020

0,109

-0,603 ** 0,395

*

sport practicat

0,104

0,389

-0,091

0,246

0,126

0,072

0,096

-0,316 * -0,196

-0,110

0,111

-0,225

0,056

-0,112

0,009

spectacol sportiv

-0,387

0,156

0,371

-0,205

-0,139

0,075

-0,715

0,106

0,265

0,141

0,236

0,200

-0,559 ** 0,036

0,118

restaurant

0,496 *** 0,419

0,019

0,335

-0,138

0,216

-0,293

0,246

-0,159

0,249

rude-prieteni

-0,211

-0,955 ** -0,108

-0,109

0,284

* -0,102

monumente istorice

-0,031

-0,277

-0,578 *

0,387

muzee

-0,420

0,312

0,164

-0,764

teatru

-1,003 ** -0,127

bibliotecă

0,191

0,060

0,574 *** -0,188

0,075

-0,321

-16,913

sărbători locale

0,839 *** -0,384

1,143 *** 0,468

-0,189

0,002

0,449

discotecă

-0,199

-0,203

0,019

-1,206

-0,552 **

0,206

biserică

0,193

0,466

0,227

0,558

** -0,263 **

0,288

constanta

-2,279

-4,300

-5,521

-2,705

-1,612

Nagelkerke R2

0,103

0,182

0,910

0,121

*

1,080 *** -0,090

0,249

**

*

-0,591 *** -0,200

0,591 *** 0,616

0,531 *** 0,031

-0,162

0,040

-0,497

-0,148

0,014

-1,131

0,124

-0,015

-0,500 ** -0,665

0,599

0,076

-0,607

-0,577 *** -0,182

0,491 ** -0,038

-0,173

-0,100

0,194

0,070

-0,113

0,205

0,021

-0,363

0,504

-0,134

0,217

0,318

-0,053

0,209

-0,530

0,684 ***

** -0,121

0,084

0,163

0,039

-1,260 **

0,338

-0,062

-0,448

-0,733 ** -0,443

-0,059

0,569 *** 0,394

0,157

0,198

-1,570 *** 0,226

0,515

0,183

0,461

-0,073

0,047

-0,228 *

-2,425

18,094

-1,548

0,040

0,213

0,133

*

*

0,096

-0,219

-0,108

-0,561 **

-0,274

-0,136

0,118

-1,058 ***

0,298

0,100

0,401

0,120

-0,394 **

0,157

0,074

-0,245

0,379 ** -0,206

-0,059

-1,111

-2,327

-2,308

-1,262

-4,435

-4,335

-2,816

0,138

0,177

0,103

0,078

0,115

0,087

0,165

* -0,464

*

Sursa de date: sondaj BCC.Calcule proprii, DS.Fiecare coloană din tabel reprezintă un model de regresie logistică în care variabila dependentă este aria
culturală de apartenență. Modelele sunt construite pentru a testa ipoteza că apartenența la o anumită arie culturală poate fi estimată din valorile variabilelor
care măsoara, la nivel individual, frecvenșa practicilor de timp liber în spații publice. Valorile tabelare prezinta coeficienții b, nu rapoarte de șansă (odds
ratios). Nivele de semnificație 0.05 *, 0.01 **, 0.001 ***.

Distribuția răspunsurilor pentru toate tipurile de activități
prezente în chestionar se regăsește în Graficul A1. După cum
se poate observa, cele mai mari procente pentru categoria ce
denotă cea mai mare frecvență („săptămânal / mai des”) revine

acelor activități care nu pot fi catalogate drept culturale – în
sensul restrâns al termenului –, dar care denotă preferința pentru
interacțiunea cu cei apropiați și relaxare. La celălalt capăt al
spectrului, al frecvenței reduse sau chiar al neparticipării, sunt
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tocmai acele activități care ne vin în mod obișnuit în minte atunci
când ne gândim la consum cultural (mers la teatru, cinema,

muzeu, spectacole de muzică etc.), fapt care se menține și atunci
când luăm în considerare categoria de răspuns „lunar”.

Graficul A1. Frecvența participării la activități de consum cultural public – distribuții generale
Săptămânal / mai des

Lunar

O dată / de câteva ori pe an

V-ați întâlnit cu rude sau prieteni

61%

V-ați plimbat prin parcuri, zone verzi
Ați mers la biserică
Ați mers în mall-uri

43%

28%
24%

21%

17%

28%

18%

Ați făcut activități sportive
17%

Niciodată

34%

29%
12%

26%

15%

Ați mers la restaurant / bar / pub / cafenea, dar nu în mall
13%
24%

16%
17%
27%
56%

24%

Ați mers în excursii în afara localității
6%
19%

8% 3%

39%
41%

34%

Ați mers la competiții sportive în calitate de spectator
3%
9%
22%

66%

Ați mers la discotecă / club
2
7%
14%

77%

Ați vizitat un muzeu (de orice tip), expoziție sau o galerie de artă
4%
33%

62%

Ați vizitat un monument istoric sau sit arheologic
6%

55%

38%

Ați mers la o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărți
4%
12%

83%

Ați mers la cinematograf
8%

66%

Ați mers la teatru
4%

25%
22%

73%

Ați participat la sărbători / evenimente locale
6%

60%

Ați mers la spectacole de muzică (orice gen)
8%
Ați mers la spectacole de divertisment
7%
Altceva
2

36%
30%

33%
55%
62%
97%
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Graficul A2 cuprinde primele cinci practici culturale de timp
liber din lista mai mare (vezi Graficul A1), care au înregistrat
cele mai mari procente prin însumarea categoriilor de răspuns:
„săptămânal sau mai des”, „lunar” și „o dată sau de câteva
ori pe an”. Astfel, a fost obținută categoria „cel puțin o dată
în ultimul an”, întrucât întrebarea din chestionar a avut ca
referent temporal „ultimele 12 luni”.
La nivel general, observăm, ca și în cazul distribuției
prezentate anterior, că activitățile cuprinse în acest top nu
sunt acele activități asociate de obicei conceptelor de „cultură”
și „consum cultural”, ci acelea ce sunt asociate interacțiunii
cu persoane apropiate și / sau relaxării. Excepție face itemul
de pe poziția cinci – participarea la sărbători sau evenimente
locale – care în literatura dedicată consumului cultural este, de
cele mai multe ori, încadrat ca un produs cultural „de masă”,
dedicat unei audiențe generale (Graficul 2).
Graficul A2. Top cinci practici culturale de timp liber

cele mai mari procente pe categoria de răspuns „niciodată”
(excluzând varianta de răspuns „Altceva”).
Graficul A3 prezintă primele cinci activități care au obținut
procente reduse pentru categoriile de răspuns care însumau
o participare de cel puțin o dată pe an, având cele mai mari
procente de neparticipare în ultimul an. Dintre acestea, trei
sunt activități care exprimă în mod direct consumul cultural – a
merge la bibliotecă (82%), a merge la teatru (73%) și a merge
la cinematograf (66%). În celelalte două cazuri non-consumul
poate fi explicat prin adresarea unor segmente nișate fie de
vârstă (a merge în club), fie de interese sportive specifice (a
merge la competiții sportive în calitate de spectator).
Graficul A3. Top cinci practici culturale de timp liber cu
frecvența „niciodată”
Ați mers la o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărți
82%
Ați mers la discotecă / club

V-ați întâlnit cu rude sau prieteni

77%

97%
Ați mers la teatru

V-ați plimbat prin parcuri, zone verzi
84%
Ați mers la biserică

83%

Ați mers la competiții sportive în calitate de spectator
66%
Ați mers la cinematograf

Ați mers în mall-uri

73%

Ați participat la sărbători / evenimente locale

68%

Cu toate că titlul acestei publicații este Barometrul de
consum cultural, non-consumul, neparticiparea culturală, este
întotdeauna inversul logic al tuturor analizelor care evidențiază
ce preferă oamenii să facă mai des. Prin urmare, am ales
să prezentăm și acele practici de timp liber care au obținut

73%

66%

Tendințe în consumul cultural
non-public
Autori: Ștefania Matei și Veronica Hampu
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1. Introducere
Numeroase teorii sociale afirmă că apariția unui nou mijloc
de comunicare în masă aduce cu sine importante transformări
pe plan social. De exemplu, Benedict Anderson consideră că
tipăriturile, ca produse culturale puse în circulație într-un sistem
capitalist de producție, au stat la baza formării unei conștiințe
identitare, ca urmare a unor rațiuni de recognoscibilitate
lingvistică. Această conștiință identitară este descrisă ca
element cheie ce a condus la consolidarea statelor naționale și
a aparatului de guvernământ specific acestora1. De asemenea,
Jürgen Habermas consideră că distribuția în masă a ziarelor
a favorizat apariția unor forme de consum cultural ce au
stat la baza articulării a ceea ce poartă denumirea de „sferă
publică”, contribuind ulterior la redefinirea relației pe care
cetățenii o stabilesc cu autoritățile publice2. Pentru ilustrarea
impactului mijloacelor de comunicare în masă nu pot fi ignorate
nici transformările pe care radioul și televizorul ca mijloace
de comunicare în masă le-au adus pe plan social. Radioul și
televizorul au contribuit la sudarea legăturilor dintre culturi și la
intensificarea transferului de informații privind teme ce depășeau
sfera experienței imediate a membrilor unei comunități, fapt ce a
restructurat viziunea indivizilor asupra lumii în care trăiau3.
Practicile de consum cultural non-public se află într-o relație
de interdependență cu practicile de consum cultural public sau
domestic, toate aceste trei categorii de consum influențându-se
reciproc. În acest sens, pot fi aduse în discuție perspectivele
teoretice care descriu diversificarea mijloacelor de divertisment
și de comunicare în masă ca proces care a favorizat, în general,
o creștere a consumului cultural non-public. La apariția sa,
1

Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism (Londra: Verso, 1991).

2

Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An
Inquiry into a Category of Bourgeois Society (Cambridge Massachusetts:
MIT Press, 1989).

3

Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (Londra:
Routledge & Kegan Paul, 1964).

fiecare nou mijloc de comunicare în masă a intrat în competiție
cu practicile de consum deja existente, restructurând modurile
de petrecere a timpului liber prin oferirea publicului a unor noi
oportunități de interacțiune cu un conținut cultural. Ilustrativ
în acest sens poate fi invocat modul în care dominația ziarelor
ca mijloace de informare a fost amenințată de dezvoltarea
mijloacelor audio-vizuale4. De asemenea, radioul și televiziunea
au influențat consumul cultural public (teatre, cinematografe),
prin faptul că au oferit publicului posibilitatea de a avea, din
confortul propriei locuințe, acces la o serie de produse media
de tipul filmelor, emisiunilor sau programelor de divertisment5.
Internetul face parte din categoria inovațiilor tehnologice
de dată relativ recentă ale căror efecte au marcat în mod
semnificativ societatea. Mijloacele audio-vizuale de comunicare
în masă (radioul, televizorul) și produsele culturale distribuite pe
suport tipărit (ziare, reviste, cărți) se adresează un public aflat
într-un spațiu dispersat. Spre deosebire de acestea, internetul
introduce dimensiunea interconectivității în practicile de consum
cultural, prin crearea unui spațiu ce ajunge să capete o existență
distinctă și care reunește utilizatorii într-un mediu participativ
și dinamic („mediul online”). Dincolo de faptul că instrumentele
digitale au intervenit asupra modurilor de petrecere a timpului
liber și au remodelat preferințele personale de consum, internetul
a produs dihotomia offline-online ca diferențiere relevantă în
interpretarea lumilor sociale.
În timp ce dimensiunea online se caracterizează prin
interconectivitate și interactivitate în producerea conținutului
cultural, dimensiunea offline se caracterizează prin tangibilitate
și fizicalitate, favorizând o relație unidirecțională între obiectul
consumului cultural și individul care întră în relație cu acesta.
4

David Davies, ‘From Ridicule to Respect. Newspapers’ Reaction to Television,
1948 - 1960’, American Journalism, 15:4 (1998), 17–33.

5

David Morley, Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure
(Londra și New York: Routledge, 1999).
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Urmând liniile perspectivei analitice de teoretizare a dihotomiei
offline-online, în ceea urmează vom adopta o abordare dualistă
și ne vom concentra atenția exclusiv asupra consumului de
produse culturale în format tipărit (spațiul offline), prin raportare
la consumul de produse culturale în mediul online. Vom face,

așadar, abstracție de elemente care desemnează consumul de
produse audio-vizuale corespunzătoare mass-mediei tradiționale
(engl. „legacy media”), acestea fiind aprofundate ca obiect
principal de analiză în conținutul capitolului „..........”.

2. Variațiuni ale consumului cultural non-public:
dihotomia offline-online
Subcapitolul de față își propune să teoretizeze atât
consumul de produse culturale în format tipărit, desemnat
generic prin sintagma „consum cultural non-public în mediul
offline”6, cât și consumul de produse culturale în mediul online,
prin care vom înțelege accesarea de conținuturi pentru care
este necesară o conexiune la internet7.
Galit Nimrod și Hanna Adoni au realizat o comparație între
dimensiunea online și dimensiunea offline a consumului cultural,
încercând să identifice o esență a ceea ce poate fi denumit prin
termenul de „e-loisir” (engl. e-leisure), termen introdus pentru a
desemna practicile ce derivă din utilizarea internetului ca mod de
petrecere a timpului liber8. În continuare, vom utiliza perspectiva
autorilor menționați anterior pentru a realiza o comparație între
consumul de produse culturale în format tipărit și consumul
de produse culturale în mediul online, cu referire la aspectele
care au făcut obiectul colectării datelor în studiul practicilor de
consum cultural non-public la nivelul societății românești.
6

Lectura ziarelor, lectura revistelor și lectura cărților (pe suport tipărit).

7

Folosirea rețelelor de socializare, utilizarea internetului pentru a asculta
muzică sau radio online, vizionarea de materiale video online, citirea de presă
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vizionarea de bloguri sau vloguri, participarea la cursuri sau tutoriale. online,
achiziționarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru, vizitarea site-urilor unor muzee,
biblioteci sau site-uri pentru aprofundarea cunoștințelor generale despre un
subiect.

8

Galit Nimrod și Hanna Adoni, ‘Conceptualizing E-Leisure’, Society and
Leisure, 35:1 (2012), 31–56.

Cadrul de analiză utilizat este propus de Galit Nimrod și
Hanna Adoni9 și are la bază o serie de aspecte definitorii pe care
le vom discuta în cele ce urmează, cu referire directă la consumul
cultural non-public. Primul dintre aspectele diferențiatoare ale
dimensiunilor online-offline în consumul cultural non-public
se referă la componenta temporală din punctul de vedere al
segmentării temporale, al duratei și frecvenței de consum, al
sincronicității, simultaneității și continuității. Cel de-al doilea are
în vedere componenta acțională și abordează aspecte precum
finalitatea practicilor, gradul de sociabilitate, factorii structurali,
spațialitatea, anonimitatea și expresivitatea. Cel de-al treilea
se referă la componenta experiențială, caracterizată prin
semnificații subiective, structuri motivaționale, interactivitate și
virtualitate.

2.1 Componenta temporală
Segmentarea temporală și organizarea temporală
(frecvența și durata) sunt aspecte care nu diferențiază în mod
semnificativ consumul cultural non-public desfășurat în mediul
online de cel desfășurat în mediul offline. În schimb, celelalte
trei caracteristici - și anume sincronicitatea, simultaneitatea
și continuitatea sunt considerate factori diferențiatori ai celor
două tipuri de consum cultural care constituie temele de
referință ale abordării comparative.
9 Ibid.
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Segmentare temporală: Conform unui set de perspective
teoretice, atât consumul de produse culturale în format
tipărit (consumul offline), cât și consumul de produse culturale
în mediul online (consumul online) integrează activități de
petrecere a timpului liber desfășurate în absența unor obligații
contractuale. Cu alte cuvinte, consumul cultural non-public este
parte a activităților de petrecere a timpului liber în contextul
unei segmentări și diferențieri rigide a „timpului liber” de „timpul
contractat”10. În acest sens, se consideră că activitățile sunt
determinate exclusiv de preferințele personale de petrecere a
timpului liber asimilate de indivizii care formează publicul11. Cu
toate acestea, au fost formulate și alte perspective teoretice
care consideră că practicile de consum cultural non-public nu
fac parte exclusiv din sfera activităților de petrecere a timpului
liber, ci se întrepătrund cu sfera activităților ocupaționale. O
astfel de situație a fluidizării diferențierilor între „timpul liber”
și „timpul contractat” se consideră a caracteriza mai degrabă
consumul non-public în mediul online decât cel din mediul
offline, ca urmare a faptului că granițele dintre timpul liber și
cel contractat se reduc sub influența tehnologiilor digitale și a
modelelor ocupaționale specifice „capitalismului rapid”12.
Frecvență și durată: Din punctul de vedere al componentei
temporale, consumul cultural non-public este caracterizat de
frecvență (de câte ori comportamentul de consum se manifestă
în anumite unități de timp - la nivel anual, lunar, săptămânal)
și durată (intervalele orare din zi în care se desfășoară
comportamentul de consum)13. Nu au fost puse în evidență
diferențe majore dintre consumul cultural non-public din sfera
online și cel din sfera offline în ceea ce privește frecvența și
durata, ambele forme de consum putându-se subsuma unor
10 John Robinson, ‘The Time-Diary Method. Structure and Uses’, în Time Use
Research in the Social Sciences, ed. Wendy Pentland et al. (New York:
Kluwer Academic Publishers, 2002), pp. 47–89.
11 Ibid, p. 33.
12 Ben Agger, ‘iTime: Labor and Life in a Smartphone Era’, Time & Society,
20:1 (2011), 119–36.
13 Galit Nimrod și Hanna Adoni, ‘Conceptualizing E-Leisure’, Society and
Leisure, 35:1 (2012), 31–56 (p.33).

practici de rutină ce se consideră influențate de modul în care
acționează factorii individuali și cei structurali. Se consideră că
diferențele observate în analiza distribuției frecvenței și duratei
practicilor de consum cultural în funcție de apartenența la o
categorie socială se datorează faptului că valorile culturale
asumate de indivizi sunt reproduse la nivelul unei societăți prin
cultivarea unui set de preferințe și comportamente de consum
ce se transpun în inegalități sociale14. Ca atare, elementele de
ordin cultural sunt subsumate constrângerilor structurale ce
acționează la nivel macrosocial, toate acestea fiind vizibile la
nivelul frecvenței și duratei cu care indivizii se implică în activități
de consum cultural non-public15.
Sincronicitate: Din punctul de vedere al sincronicității,
lectura unor produse tipărite este un comportament realizat
dispersat în timp și spațiu, obiectul consumului nefiind receptat
în mod simultan de toate persoanele care constituie publicul.
De asemenea, acest tip de consum are un caracter asincron,
iar caracterul situațional care stă la baza sa ține mai degrabă
de factori individuali decât sociali. Spre deosebire de consumul
cultural în mediul offline, consumul cultural în mediul online
este mult mai flexibil, procesul de receptare fiind situat pe un
continuum între caracterul sincron și caracterul asincron16. În
ciuda acestei diferențieri, nu se poate vorbi de o superioritate
a unui mediu de comunicare față de altul: atât mediile
caracterizate de un nivel ridicat de sincronicitate, cât și mediile
care favorizează un proces asincron se dovedesc a fi eficiente în
funcție de situația în care sunt utilizate și de scopul pentru care
sunt utilizate17.
14 Dave O’Brien și Kate Oakley, Cultural Value and Inequality: A Critical
Literature Review. Report, 2015.
15 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of Taste (Harvard University
Press, 1984).
16 Galit Nimrod și Hanna Adoni, ‘Conceptualizing E-Leisure’, Society and
Leisure, 35:1 (2012), 31–56 (pp. 40-41).
17 Alan Dennis și Joseph Valacich, ‘Rethinking Media Richness: Towards
a Theory of Media Synchronicity’, în Proceedings of the 32nd Hawaii
International Conference on System Sciences (Los Alamitos: IEEE Computer
Society Press, 1999), pp. 1–10 (p. 7).
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Simultaneitate: Totodată, simultaneitatea (asociată cu ceea
ce poartă denumirea de „multitasking”) este considerată un
comportament specific, în cea mai mare parte, consumului
cultural realizat în mediul online. Din punctul de vedere al
complexității și al oportunităților oferite de tehnologie, este mult
mai probabil și fezabil ca practicile de consum cultural specifice
mediului online să se poată integra în acțiuni de procesare
multiplă decât cele specifice consumului de produse culturale
în format tipărit. În sprijinul acestei afirmații poate fi menționat
faptul că tehnologiile online sunt cele care au adus în atenția
oamenilor de știință preocuparea pentru simultaneitatea
activităților, considerată un fenomen care îmbracă o formă
specifică în societatea actuală18. În ceea ce privește dimensiunea
simultaneității, o serie de studii au arătat că aceasta este
caracteristică mai degrabă generațiilor tinere care desfășoară
activități concomitente atât în mediul online, cât și în mediul
offline19, ceea ce implică un efort specific și un grad sporit de
atenție distributivă din partea consumatorului unui conținut
cultural.
Continuitate: Nu în ultimul rând, dimensiunea continuității
se prezintă diferit în mediul online față de spațiul generic al
sferei offline. Atât practicile de consum non-public din mediul
online, cât și cele privind consumul unor produse tipărite fac
posibilă întreruperea unei activități și reluarea sa după o
anumită perioadă de timp. Cu toate acestea, posibilitățile de
extindere sau comprimare a orizonturilor temporale în care se
realizează activitatea de petrecere a timpului liber sunt supuse
unor constrângeri care acționează diferit în mediul online față
de mediul offline, constrângeri dependente de aspecte care fac
conținutul online mai perisabil decât cel tipărit20.
18 Susan Kenyon, ‘Internet Use and Time Use. The Importance of Multitasking’,
Time & Society, 17:2–3 (2008), 283–318 (p. 284).
19 Jatin Srivastava, Masato Nakazawa, și Yea-Wen Chen, ‘Online, Mixed, and
Offline Media Multitasking: Role of Cultural, Sociodemographic, and Media
Factors’, Computers in Human Behavior, 62 (2016), 720–29 (p. 725).
20 Katelyn Burton, ‘Eternal or Ephemera? The Myth of Permanence in Online
Writing’, Computers and Composition, 38 (2015), 57–67.

2.2 Componenta acțională
Practicile de consum cultural al unor produse în format
tipărit nu diferă de practicile de consum cultural în mediul
online în raport cu finalitatea și modul de acțiune a
factorilor structurali. În schimb, sociabilitatea, spațialitatea,
anonimitatea și expresivitatea sunt aspecte care diferențiază
în mod substanțial cele două tipuri de consum.
Finalitatea practicii de consum: Finalitatea activității
întreprinse este unul dintre principalele criterii în funcție de care
pot fi analizate practicile de consum cultural non-public. Chiar
dacă sub umbrela componentei acționale pot fi diferențiate
mai multe tipare ce țin cont de caracteristicile acțiunii realizate
în raport cu produsul ce formează obiectul consumului, nu se
poate spune că practicile de consum cultural în mediul online
diferă semnificativ de cele offline în ceea ce privește finalitatea
acestora. Galit Nimrod și Hanna Adoni disting între consumul
fizic, consumul intelectual, consumul social și consumul creativ,
între consumul formal și consumul informal, între consumul
solitar și consumul colectiv, între consumul de masă și
consumul de elită21. În cea mai mare parte, formele de consum
enumerate sunt caracteristice atât practicilor online, cât și
celor offline. Este de precizat că, deși consumul non-public în
mediul online a fost asociat unor practici sedentare, odată
cu avansarea mijloacelor tehnice de divertisment, el poate fi
subscris și unor activități fizice (ex. conectarea la internet a
consolelor de jocuri video dotate cu senzori de mișcare)22. Cu
toate acestea, aspectul privind mișcarea fizică nu corespunde
consumului de produse culturale în format tipărit, practică
eminamente sedentară.
Sociabilitate: Se consideră că dimensiunea de sociabilitate
caracterizează într-o proporție mai ridicată consumul nonpublic din mediul online, decât practicile de consum al unor
produse culturale în format tipărit. Chiar dacă utilizatorii de
21 Galit Nimrod și Hanna Adoni, ‘Conceptualizing E-Leisure’, Society and
Leisure, 35:1 (2012), 31–56 (p. 34).
22 Ibid, p. 35.
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internet par a stabili o interacțiune directă cu mediul de lucru,
spațiul online oferă posibilitatea formării unor relații sociale
prin stabilirea interacțiunilor cu alți membri ai publicului,
care iau parte la practicile de consum. Mai mult decât atât,
pătrunderea în mediul online presupune un set de competențe
culturale și tehnice, precum familiarizarea cu anumite
convenții și deținerea unor cunoștințe de utilizare a anumitor
aplicații sau dispozitive23, dincolo de o asumare a normelor și
valorilor specifice diferitelor comunități de consum online.
Factori structurali: Atât practicile de consum cultural
non-public, cât și cele specifice consumului cultural public
sau domestic sunt dependente de anumiți factori ce depind
de poziția ocupată de individ în societate. Galit Nimrod și
Hanna Adoni fac o distincție între „constrângerile dobândite”
(engl. „intervening constraints”) și „constrângerile prescrise”
(engl. „antecedent constraints”) pentru a se referi la factorii
structurali ce intervin asupra consumului de produse culturale
în mediul online24. Conform perspectivei lor, constrângerile
dobândite se referă la modul în care preferința pentru o
anumită formă de consum este cultivată în procesul socializare.
Astfel, se consideră că accesarea diferitelor conținuturi ține
de capitalul cultural, distribuit inegal la nivelul unei societăți.
Din acest punct de vedere, consumul cultural este privit ca
un act care ține de preferințele indivizilor pe care aceștia și le
formează în raport cu mediul în care trăiesc, ceea ce face ca
anumite persoane să fie selective sau să se auto-excludă de
la anumite forme de consum, deși acestea le-ar fi accesibile
din postura în care se află. Spre deosebire de acestea,
constrângerile prescrise sunt de ordin social și structural,
implicând un acces diferențiat la resurse și fiind dependente
de infrastructura sau oferta de produse sau servicii disponibile
în mediul social. Ca atare accesibilitatea poate fi definită
atât în termeni economici, cât și culturali, iar constrângerile
dobândite și cele prescrise afectează spațiul online în egală
măsură cu spațiul offline. Aceasta înseamnă că, din punctul

de vedere al acțiunii factorilor structurali, nu există diferențe
semnificative între consumul de produse culturale în format
tipărit și consumul de produse culturale în format digital.
Spațialitate: În raport cu dimensiunea acțională,
spațialitatea reprezintă unul dintre aspectele ce diferențiază
consumul non-public online de consumul non-public offline.
În timp ce consumul offline se realizează într-un spațiu fizic
capabil a asigura tangibilitatea produsului, consumul online
se realizează într-un spațiu virtual. Consumul online al unor
conținuturi culturale depinde de posibilitățile intrinseci mediului
digital, fiind vorba de un consum mediat de computer sau alte
dispozitive conectate la internet25. Mai exact, consumul unor
produse online este unul de-teritorializat, putând fi realizat în
orice spațiu fizic unde există conexiune la internet, în timp ce
pentru consumul unor produse culturale în format tipărit este
necesară prezența obiectului de consum și a consumatorului
în același spațiu fizic și cadru temporal.
Anonimitate: Un anumit grad de anonimitate
caracterizează atât consumul unor produse culturale în mediul
online, cât și consumul unor produse culturale în mediul offline.
Ceea ce aduce în plus mediul online este un anumit control
asupra anonimității și o autonomie individuală în reflectarea
afișărilor identitare la care un individ recurge în calitatea sa de
consumator al unui produs cultural26. Din acest punct de vedere,
se poate considera că dimensiunea controlului anonimității în
receptare este unul dintre aspectele care plasează consumul
non-public online la granița dintre public și privat.
Expresivitate: Anonimitatea ca dimensiune a componentei
acționale se află în relație cu dimensiunea expresivității sociale,
aceasta din urmă considerată a fi o caracteristică atribuită
exclusiv consumului de produse culturale în mediul online. Spre
deosebire de consumul unor produse culturale în format tipărit,
care include practici ce presupun forme de exprimare identitară
limitate la un context spațial, temporal și interacțional specific,

23 Ibid, p. 36.

25 Ibid, p. 33.

24 Ibid.

26 Ibid, p. 43.
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internetul oferă posibilitatea formării unor practici de consum
care să stea la baza exprimării individualității într-un mod
sistematic și coerent în timp. Prin dimensiunea sa socială,
mediul online furnizează instrumente pentru consolidarea
unui „sine online” ca o fațetă a unei identități mai ample27. Ca
atare, se poate considera că expresivitatea identitară este
mai pregnantă în formele de consum cultural în mediul online
decât în alte practici de consum cultural non-public.

2.3 Componenta experiențială
Dacă practicile de consum al unor produse culturale
în format tipărit sunt asemănătoare cu cele de consum al
unor produse culturale în mediul online în ceea ce privește
semnificațiile subiective și structurile motivaționale ale
consumatorului, cele două tipuri de consum diferă în
ceea ce privește gradul de interactivitate și virtualitate ca
particularități ale mediului.
Semnificații subiective: Componenta experiențială se
referă, în primul rând, la semnificațiile subiective care sunt
atribuite de indivizi unei practici de consum cultural. Atât
consumul unor produse culturale în mediul online, cât și
consumul unor produse culturale în mediul offline, oferă
publicului o experiență imersivă, posibil a fi valorizată pe
plan intern pentru caracterul escapist asociat unor practici
de divertisment sau relaxare, dar și pentru rațiunile de ordin
estetic28. La toate acestea ar mai putea fi adăugate rațiunile
de informare și de acumulare a unor cunoștințe generale.
Structuri motivaționale: O similitudine între formele de
consum online și offline se remarcă și în ceea ce privește
structura motivațională ce stă la baza implicării publicului
într-o anumită activitate, astfel încât atât factori motivaționali
27 Liam Bullingham și Ana Vasconcelos, ‘“The Presentation of Self in the
Onlineworld”: Goffman and the Study of Onlineidentities’, Journal of
Information Science, 39:1 (2013), 101–112.
28 Galit Nimrod și Hanna Adoni, ‘Conceptualizing E-Leisure’, Society and
Leisure, 35:1 (2012), 31–56 (p. 38).

interni, cât și factori motivaționali externi funcționează în
alegerea unui tip de conținut cultural, indiferent de suportul
prin intermediul căruia acesta este redat29. Totodată, efortul
investit în consumul diferitelor produse culturale este similar
pentru mediul online și offline, iar beneficiile derivate pot
fi psihologice, educaționale, sociale sau economice pentru
ambele tipuri de consum avute în vedere30.
Interactivitate: Una dintre cele mai importante diferențe ce
caracterizează consumul unor produse culturale în format tipărit
de cel al produselor culturale în mediul online ține de gradul de
interactivitate31. În acest caz, elementul de specificitate este
dat de faptul că mediul online oferă utilizatorilor o experiență
participativă reflectată prin capacitatea de a interveni asupra
practicii și de a reacționa la conținutul care face obiectul
consumului. Aspectul interactivității este reflectat și de faptul
că tehnologiile digitale oferă utilizatorilor un simț mai puternic
al implicării și al controlului asupra conținutului, deschizându-le
totodată posibilitatea de a utiliza consumul cultural pentru
a stabili relații sociale cu persoane care împărtășesc valori
comune și viziuni de viață asemănătoare.
Virtualitate: Posibilitatea de a realiza acțiuni într-un
spațiu virtual complementar sau substituent spațiului fizic
reprezintă aspectul care diferențiază în mod semnificativ
formele de consum în spațiul online de alte forme de
consum. Chiar dacă atât consumul de produse culturale
în format tipărit, cât și consumul de produse culturale în
mediul online poziționează indivizii pe un continuum între
realitate și ficțiune, ambele generând o experiență imersivă
și de alterare a perceperii trecerii timpului, mediile digitale
sunt singurele care oferă indivizilor posibilitatea de a acționa
asupra unui spațiu ce se află la intersecția dintre realitatea
concretă și virtualitatea creată de instrumentele digitale32.
29 Ibid, p. 39.
30 Ibid.
31 Ibid, p. 42.
32 Ibid, p. 45.
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Din acest punct de vedere, unii specialiști în tehnologiile
digitale propun realizarea unei distincții între virtualitate ca

lume simulată și virtualitate ca spațiu de acțiune format prin
mediere tehnologică33.

3. Restructurarea graniței offline-online
În ciuda unei abordări comparative a mediul offline și a celui
online, nu pot fi trecute cu vederea nici perspectivele potrivit
cărora dihotomia offline-online este pusă sub semnul întrebării,
avându-se astfel în considerare cel puțin două rațiuni. 33
Prima dintre rațiuni vizează faptul că unele dintre produsele
culturale existente în format tipărit au un substitut în format
digital, ceea ce face ca această distincție să fie irelevantă
în practică. Mai mult decât atât, ca urmare a dezvoltării
infrastructurii de conexiune la internet și a accesibilității din
ce în ce mai ridicate a tehnologiilor digitale, se pune problema
sustenabilității sociale a mijloacelor de distribuire a produselor
culturale în format tipărit.
Pe de o parte, sunt perspective care consideră că asistăm,
în prezent, la un declin al consumului cultural al produselor în
format tipărit. În acest sens, sunt aduși în discuție trei factori
explicativi pentru a interpreta mediile digitale în raport cu
cele tipărite34. Primul dintre factorii identificați de Leopoldina
Fortunati și John O’Sullivan explică declinul ziarelor și revistelor
ca mijloace de informare prin prisma faptului că acestea
funcționează pe baza unui model de comunicare ierarhic
incapabil să răspundă în totalitate cerințelor indivizilor.
Aceasta se întâmplă pentru că nevoile de informare sunt
continuu reconfigurate prin faptul că mediul digital este
capabil să ofere un model participativ mai atractiv pentru
public atât în relație cu producerea, cât și cu consumul unor
33 Don Slater, ‘Social Relationships and Identity Online and Offline’, în
Handbook of New Media: Social Shaping and Consequences of ICTs, ed.
Leah Lievrouw și Sonia Livingstone (Londra și New York: Sage Publications,
2002), pp. 533–46 (p. 534).
34 Leopoldina Fortunati și John O’Sullivan, ‘Situating the Social Sustainability of
Print Media in a World of Digital Alternatives’, Telematics and Informatics,
37 (2019), 137–45.

conținuturi culturale. În al doilea rând, același studiu consideră
că unele modele editoriale ce stau la baza publicațiilor în
format tipărit urmează principiile unei economii de piață, ceea
ce le face sensibile diferitelor constrângeri privind forma și
tipul conținutului vehiculat. În al treilea rând, se remarcă și o
perspectivă critică în raport cu incapacitatea unor redacții de
presă de a se adapta nevoilor de consum ale audienței, ceea
ce ar explica declinului presei scrise și al publicațiilor tipărite. Se
consideră că declinul este caracteristic celor care au funcționat
după anumite modele care s-au dovedit a fi necompetitive în
raport cu mijloacele de informare interactive și instantanee
specifice rețelelor sociale, platformelor editoriale existente în
mediul online sau altor suporturi digitale corespondente.
Pe de altă parte, pot fi identificate și perspective care
aduc în discuție o supremație a presei scrise în raport cu cea
digitală, caz în care se consideră că produsele culturale tipărite
favorizează verificarea surselor și o filtrare a conținutului
anterior publicării și propun de un model de consum mai
analitic sau mai critic din partea publicului. În susținerea
acestui argument, sunt aduse în discuție observațiile potrivit
cărora producerea și distribuirea conținutului pe baza unui
model participativ a condus la crearea unor vulnerabilități
ale mediului digital comparativ cu presa scrisă. Aceste
vulnerabilități țin îndeosebi de aspecte aflate în relație cu
deprofesionalizarea practicilor jurnalistice și cu fenomenul
știrilor false, ambele conducând la o polarizare a opiniilor35.
Adepții acestei perspective consideră că se poate vorbi de
o revitalizare a consumului unor produse culturale în format
tipărit prin inițiative de sprijin guvernamental.
35 Nick Richardson, ‘Fake News and Journalism Education’, Asia Pacific Media
Educator, 27:1 (2017), 1–9.
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A doua rațiune referitoare la permeabilitatea graniței
offline-online se bazează pe punerea în evidență a unor
practici hibride care se află la intersecția dintre consumul
non-public online și consumul non-public offline, acestea
neputând fi încadrate cu exactitate în niciuna dintre categorii.
Klára Šimůnková înțelege spațiul hibrid ca un mediu în care
caracterul fizic și caracterul digital se întrepătrund în așa fel
încât linia de demarcație între cele două devine imperceptibilă,

astfel aducând în discuție conceptul de „hibriditate online/
offline”36. Pentru a ilustra practicile hibride, în cadrul studiului
de față vom avea în vedere consumul unul produse culturale
de divertisment în format digital37. Astfel de practici presupun
interacțiunea cu un conținut aflat pe un suport digital sau
electronic, fără a fi însă clar dacă acesta este achiziționat sau
accesat în prezența sau în absența conexiunii la internet.

4. Consumul cultural non-public
la nivelul societății românești
4.1 Consumul de produse
culturale în format tipărit
Distribuțiile procentuale ce descriu consumul de produse
culturale în format tipărit sunt similare la nivelul celor trei
practici avute în considerare în Tabelul 1. Procentul persoanelor
care au citit ziare cel puțin o dată pe săptămână (22%) este

similar cu procentul celor care au citit săptămânal cărți (22%).
Diferențe semnificative de la valorile anterior menționate nu
se observă nici în practica de lectură a revistelor, activitate la
care au recurs săptămânal 19% dintre respondenți. Ca atare,
se poate afirma faptul că respondenții citesc cărți în aceeași
măsură în care citesc reviste și ziare.

Tabelul 1. Consumul de produse culturale în format tipărit
Zilnic

O dată/ de câteva ori
pe săptămână

Lunar

O dată/ de
câteva ori pe
an

Niciodată

Total

N

... ați citit ziare în format de hârtie

8%

14%

15%

20%

43%

100%

1233

... ați citit reviste în format de hârtie

4%

15%

18%

21%

42%

100%

1232

... ați citit cărți (în general)

9%

13%

16%

23%

39%

100%

1234

În ultimele 12 luni, cât de des...?

36 37

Tabelul 2 evidențiază o serie de diferențe de gen în consumul
de produse culturale în format tipărit. Lectura ziarelor este o
36 Klára Šimůnková, ‘Being Hybrid: A Conceptual Update of Consumer Self
and Consumption due to Online/Offline Hybridity’, Journal of Marketing
Management, 35:1–2 (2019), 40-74.
37 Utilizarea diferitelor dispozitive pentru a asculta muzică sau radio,
vizionarea de filme pe DVD/CD/ Blu-ray, jocuri pe calculator/ laptop sau
consolă, jocuri pe dispozitive mobile (telefon, tabletă).

activitate desfășurată mai degrabă de respondenții de gen
masculin, iar lectura cărților este o practică regăsită într-o
mai mare măsură în rândul persoanelor de gen feminin. Mai
exact, 25% dintre respondenții de gen masculin au citit ziare
cel puțin o dată pe săptămână, procent care este de 18% în
rândul femeilor. În cazul practicii de lectură a cărților situația
stă diametral opus. De această dată, 25% dintre respondenții
de gen feminin au citit cărți cel puțin o dată pe săptămână și
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doar 18% dintre respondenții de gen masculin au desfășurat
o astfel de activitate. În ceea ce privește lectura revistelor,
diferențele observate între respondenții de gen masculin și cei

de gen feminin atât la nivel zilnic sau săptămânal, cât și la
nivel lunar sau anual nu sunt semnificative statistic, valorile
procentuale înscriindu-se în marja de eroare a sondajului.

Tabelul 2. Consumul de produse culturale în format tipărit, în funcție de gen
În ultimele 12 luni, cât de des...?
... ați citit ziare în format de hârtie

... ați citit reviste în format de hârtie

... ați citit cărți (în general)

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Zilnic

10%

5%

4%

3%

7%

10%

O dată/ de câteva ori pe săptămână

15%

13%

15%

14%

11%

15%

Lunar

15%

15%

15%

22%

17%

15%

O dată/ de câteva ori pe an

19%

21%

20%

22%

24%

22%

Niciodată

41%

46%

46%

39%

41%

38%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N

603

630

602

631

603

631

Vârsta reprezintă un factor care diferențiază în mică
măsură consumul de produse culturale în format tipărit
(Tabelul 3). Lectura ziarelor este singura practică la nivelul
căreia se observă diferențe semnificative între categoriile de
persoane clasificate în funcție de vârstă. Astfel, 38% dintre
persoanele de peste 65 de ani au citit ziare cel puțin o dată

pe săptămână, în timp de tinerii între 18 și 35 de ani au citit
ziare săptămânal într-un procent de 7%. În raport cu practicile
de lectură a revistelor și cărților nu pot fi observate modele
particulare de consum, diferențele între categoriile de vârstă
fiind mici, iar valorile distribuindu-se neuniform și nepunând în
evidență o tendință clară.

Tabelul 3. Consumul de produse culturale în format tipărit, în funcție de vârstă
În ultimele 12 luni, cât de des...?

–– Ați citit ziare în format de hârtie

–– Ați citit reviste în format de hârtie

Zilnic

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână

Lunar

O dată/ de
câteva ori
pe an

Niciodată

Total

N

–– 18-35 ani

–– 1%

–– 6%

–– 12%

–– 26%

–– 55%

–– 100%

–– 324

–– 36-50 ani

–– 7%

–– 14%

–– 17%

–– 24%

–– 38%

–– 100%

–– 361

–– 51-65 ani

–– 9%

–– 16%

–– 19%

–– 18%

–– 38%

–– 100%

–– 276

–– Peste 65

–– 15%

–– 23%

–– 12%

–– 10%

–– 40%

–– 100%

–– 271

–– 18-35 ani

–– 1%

–– 10%

–– 17%

–– 24%

–– 48%

–– 100%

–– 326

–– 36-50 ani

–– 2%

–– 15%

–– 20%

–– 24%

–– 39%

–– 100%

–– 361

–– 51-65 ani

–– 3%

–– 15%

–– 19%

–– 17%

–– 46%

–– 100%

–– 277

–– Peste 65

–– 7%

–– 10%

–– 13%

–– 21%

–– 49%

–– 100%

–– 270
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În ultimele 12 luni, cât de des...?
–– 18-35 ani
–– Ați citit cărți (în general)

Zilnic
–– 5%

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână
–– 16%

Lunar
–– 17%

O dată/ de
câteva ori
pe an
–– 28%

Niciodată
–– 34%

Total

N

–– 100%

–– 325

–– 36-50 ani

–– 9%

–– 13%

–– 16%

–– 26%

–– 36%

–– 100%

–– 362

–– 51-65 ani

–– 9%

–– 20%

–– 17%

–– 15%

–– 39%

–– 100%

–– 276

–– Peste 65

–– 13%

–– 13%

–– 18%

–– 14%

–– 42%

–– 100%

–– 269

În general, consumul de produse culturale în format
tipărit este mai ridicat în rândul persoanelor cu educație
superioară (Tabelul 4). Procentul persoanelor cu nivel ridicat
de educație care au citit ziare, reviste și cărți cel puțin o dată
pe săptămână, este mai mare decât procentul persoanelor cu
nivel scăzut de educație pentru care activitățile menționate

fac parte din sfera practicilor săptămânale. Diferența este cu
atât mai mare în cazul lecturii cărților: 37% dintre persoanele
cu nivel de educație ridicat au citit săptămânal cărți, în timp
ce în rândul persoanelor cu educație scăzută se înregistrează
un procent de 9%.

Tabelul 4. Consumul de produse culturale în format tipărit, în funcție de venit
În ultimele 12 luni, cât de des...?

...ați citit ziare în format de
hârtie

...ați citit reviste în format
de hârtie

...ați citit cărți (în general)

Zilnic

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână

Lunar

O dată/ de
câteva ori
pe an

Niciodată

Total

N

Nivel de educație scăzut

4%

13%

11%

17%

55%

100%

181

Nivel de educație mediu

8%

15%

16%

22%

39%

100%

684

Studii postliceale

9%

22%

20%

12%

37%

100%

102

Nivel de educație ridicat

8%

11%

14%

20%

47%

100%

265

Nivel de educație scăzut

2%

13%

11%

19%

55%

100%

180

Nivel de educație mediu

3%

14%

21%

21%

41%

100%

683

Studii postliceale

7%

24%

23%

17%

29%

100%

103

Nivel de educație ridicat

3%

15%

16%

24%

42%

100%

266

Nivel de educație scăzut

4%

5%

10%

15%

66%

100%

180

Nivel de educație mediu

7%

11%

15%

26%

41%

100%

684

Studii postliceale

6%

22%

19%

18%

35%

100%

101

Nivel de educație ridicat

16%

21%

24%

21%

18%

100%

266

Consumul de produse culturale în format tipărit este
distribuit diferențiat în funcție de venit (Tabelul 5). Dacă lectura
ziarelor și a revistelor este o activitate care se întâlnește mai
degrabă în rutina persoanelor cu venit scăzut, lectura cărților

apare mai frecvent în sfera de activități a persoanelor cu venit
ridicat. Prin referire la categoria de respondenți cu un venit sub
1200 de lei, se poate observa că 22% dintre aceștia au citit
săptămânal ziare, 26% au citit săptămânal reviste și 21% au
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citit săptămânal cărți. Un model de consum diferit se regăsește
în rândul persoanelor cu un venit peste 2200 de lei, caz în care
poate fi observată o frecvență mai ridicată de lectură a cărților

pe fondul unei frecvențe mai scăzute de lectură a ziarelor și
revistelor.

Tabelul 5. Consumul de produse culturale în format tipărit, în funcție de venit
Venit

Zilnic

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână

Lunar

O dată/ de
câteva ori
pe an

Niciodată

Total

N

Sub 1200 lei

5%

18%

13%

16%

48%

100%

194

Între 1201 – 2200 lei

5%

18%

24%

21%

32%

100%

279

Între 2201 – 5000 lei

3%

14%

23%

28%

32%

100%

136

Peste 5000 lei

0%

13%

9%

0%

78%

100%

10

În ultimele 12 luni,
cât de des...?

...ați citit ziare în format de
hârtie

...ați citit reviste în format
de hârtie

...ați citit cărți (în general)

Sub 1200 lei

10%

16%

14%

20%

40%

100%

194

Între 1201 – 2200 lei

8%

20%

17%

23%

32%

100%

281

Între 2201 – 5000 lei

8%

15%

19%

20%

38%

100%

137

Peste 5000 lei

0%

0%

34%

12%

54%

100%

9

Sub 1200 lei

10%

11%

12%

16%

51%

100%

191

Între 1201 – 2200 lei

8%

14%

17%

27%

34%

100%

280

Între 2201 – 5000 lei

12%

16%

21%

26%

25%

100%

135

Peste 5000 lei

38%

0%

26%

13%

23%

100%

10

Din Tabelul 6 poate fi evidențiat faptul că lectura revistelor
este activitatea cea mai frecventă în mediul rural, în timp
ce lectura cărților este cea mai frecventă în mediul urban.
Așadar, lectura cărților este activitatea care diferențiază, în
mod semnificativ, consumul de produse culturale în format
tipărit în funcție de mediul de rezidență: 28% dintre persoanele

din mediul urban au citit cărți cel puțin o dată pe săptămână,
comparativ cu 15% dintre persoanele din mediul rural. În
schimb, atât în mediul urban, cât și în cel rural se înregistrează
un grad similar de lectură săptămânală a revistelor, diferența
între cele două medii de rezidență nefiind mai mare de 6%.

Tabelul 6. Consumul de produse culturale în format tipărit, în funcție de mediul de rezidență
În ultimele 12 luni, cât de des...?
... ați citit ziare în format de hârtie
Rural

Urban

... ați citit reviste în format de hârtie
Rural

Urban

... ați citit cărți (în general)
Rural

Urban

Zilnic

2%

5%

7%

9%

5%

12%

O dată/ de câteva ori pe săptămână

13%

16%

14%

14%

10%

16%

Lunar

20%

17%

16%

14%

15%

17%
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În ultimele 12 luni, cât de des...?
... ați citit ziare în format de hârtie

... ați citit reviste în format de hârtie

... ați citit cărți (în general)

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

O dată/ de câteva ori pe an

21%

21%

20%

20%

24%

22%

Niciodată

44%

41%

43%

43%

46%

33%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N

568

664

568

666

569

665

4.2 Consumul de produse
culturale în mediul online
Mai mult de jumătate dintre respondenți, mai exact 58%,
au utilizat internetul aproape zilnic în anul 2019 (Graficul 1).
Rezultatele indică o crește cu 9% a frecvenței cu care este
accesat internetul, ținând cont de faptul că în anul 2018
procentul celor care utilizau zilnic internetul în scop cultural
sau educațional, era de 49%38. Cu toate acestea, o creștere
a frecvenței utilizării internetului nu înseamnă și o creștere a
consumului de produse culturale în mediul online, dat fiind faptul
că 30% dintre respondenți nu au accesat niciodată în ultimul
an internetul nici în anul 2018, nici în 2019, după cum arată
ediția precedentă și ediția actuală a „Barometrului de Consum
Cultural”.
Graficul 1. Frecvența utilizării internetului
(Cât de des utilizați Internetul?)
În fiecare zi

Nu există diferențe semnificative de gen în raport cu
frecvența utilizării internetului (Graficul 2). Peste jumătate
dintre respondenții de gen feminin și peste jumătate dintre
respondenții de gen masculin au utilizat internetul zilnic. La
polul opus, aproximativ 30% dintre respondenți, indiferent de
genul acestora, nu au utilizat internetul niciodată în ultimul an.
Prezentată astfel, frecvența utilizării internetului atât în rândul
respondenților de gen masculin, cât și în rândul respondenților
de gen feminin este similară cu frecvența utilizării internetului
obținută la nivelul întregului eșantion.
Graficul 2. Frecvența utilizării internetului în funcție de gen
(Cât de des utilizați Internetul?)
Masculin
În fiecare zi

Feminin

58%
57%
8%
8%

De câteva ori pe săptămână

De câteva ori pe săptămână
O dată pe săptămână
De 1-3 ori pe lună
Mai rar de o dată pe lună
Niciodată

1%
1%
2%
8%

2%
2%

O dată pe săptămână

30%

1%
1%

De 1-3 ori pe lună

58%

38 Ștefania Matei & Veronica Hampu, ‘Forme de Participare Culturală’, În
Barometrul de Consum Cultural 2018. Dinamica sectorului cultural în anul
Centenarului Marii Uniri, coord. Carmen Croitoru & Anda Becuț-Marinescu
(București: Editura Universul Academic, 2019), pp. 45–89 (p. 68).

2%
1%

Mai rar de o dată pe lună
Niciodată

29%
31%
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Conform așteptărilor, frecvența utilizării internetului
este mai ridicată în rândul tinerilor și mai scăzută în rândul
vârstnicilor (Tabelul 7). Procentul de tineri (între 18 și 35 de ani)
care au utilizat zilnic internetul este de 92%. O frecvență relativ
ridicată de utilizare a internetului caracterizează și categoria
de persoane cu vârsta cuprinsă între 36 și 50 de ani. În schimb,
gradul de utilizare a internetului este semnificativ mai mic în
rândul categoriilor de vârstă ce includ persoane cu vârsta de
peste 51 de ani: 36% dintre persoanele cu vârsta între 51 și
65 de ani și 11% dintre persoanele cu vârsta de peste 65 de
ani au utilizat internetul în fiecare zi. În paralel, de remarcat
este că 54% dintre persoanele cu vârsta între 51 și 65 de ani și
77% dintre persoanele cu vârsta peste 65 de ani nu au utilizat
niciodată în ultimul an internetul.
Tabelul 7. Frecvența utilizării internetului în funcție de vârstă
Cât de des utilizați
18 – 35 ani 36 – 50 ani 51 – 65 ani
Internetul?

Peste 65
de ani

zilnic, doar 21% dintre persoanele cu nivel de educație scăzut
au accesat internetul în fiecare zi. În schimb, persoanele cu
studii postliceale nu diferă de cele cu nivel de educație mediu
în ceea ce privește rata de utilizare a internetului. În acest
context, de remarcat este procentul foarte mare de persoane
cu nivel de educație scăzut care nu au utilizat niciodată
internetul în ultimul an (70%).
Tabelul 8. Frecvența utilizării internetului în funcție de educație
Cât de des
utilizați
Internetul?

Nivel de
educație
scăzut

Nivel de
educație
mediu

Studii
postliceale

Nivel de
educație
ridicat

În fiecare zi

21%

56%

60%

86%

De câteva ori pe
săptămână

4%

10%

6%

6%

O dată pe
săptămână

1%

3%

4%

0%

De 1-3 ori pe lună

0%

1%

5%

1%

92%

77%

36%

11%

Mai rar de o dată
pe lună

4%

1%

0%

0%

De câteva ori pe
săptămână

5%

9%

13%

5%

Niciodată

70%

29%

25%

7%

O dată pe
săptămână

1%

2%

4%

2%

Total

100%

100%

100%

100%

De 1-3 ori pe lună

1%

1%

2%

3%

N

179

686

102

267

Mai rar de o dată
pe lună

0%

1%

2%

2%

Niciodată

1%

10%

43%

77%

100%

100%

100%

100%

325

361

277

271

În fiecare zi

Total
N

Cu cât nivelul de educație este mai ridicat, cu atât frecvența
utilizării internetului este mai mare (Tabelul 8). Decalajul
între persoanele cu nivel de educație ridicat și cele cu nivel
de educație scăzut este foarte mare: în timp ce 86% dintre
persoanele cu un nivel de educație ridicat au utilizat internetul

Frecvența utilizării internetului este distribuită diferențiat
în funcție de venit (Tabelul 9). Persoanele cu un venit ridicat
înregistrează o rată semnificativ mai ridicată de utilizare a
internetului comparativ cu persoanele cu un venit scăzut. În
timp ce 100% dintre persoanele cu un venit de peste 5000 de
lei, 88% dintre persoanele cu un venit între 2201-5000 de lei
și 53% dintre persoanele cu un venit între 1201-2200 de lei au
utilizat internetul zilnic, în rândul persoanelor cu un venit sub
1200 de lei procentul este de 24%. Ceea ce apare cu atât mai
relevant este faptul peste 64% dintre persoanele cu un venit
sub 1200 de lei nu au utilizat internetul niciodată în ultimul an.
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Tabelul 9. Distribuția utilizării internetului în funcție de venit
Între 1201 Între 2201
și 2200
și 5000
LEI
LEI

Cât de des utilizați
Internetul?

Sub
1200 LEI

În fiecare zi

24%

53%

88%

100%

De câteva ori pe
săptămână

6%

10%

8%

0%

O dată pe săptămână

1%

4%

0%

0%

De 1-3 ori pe lună

2%

2%

0%

0%

Mai rar de o dată pe
lună

3%

3%

0%

0%

Niciodată

64%

28%

4%

0%

Total

100%

100%

100%

100%

N

194

279

136

10

Peste
5000 LEI

Graficul 3. Frecvența utilizării internetului în funcție de
mediul de rezidență (Cât de des utilizați Internetul?)
Rural
În fiecare zi

64%

Urban

50%
10%
6%

De câteva ori pe săptămână

3%
2%

O dată pe săptămână
De 1-3 ori pe lună

0%
2%

Mai rar de o dată pe lună

1%
2%

Niciodată

36%

24%

Gradul de utilizare a internetului este mai ridicat în mediul
urban decât în mediul rural: 64% dintre respondenții din mediul
urban accesează internetul în fiecare zi, comparativ cu 50%
dintre respondenții din mediul rural (Graficul 3). Diferența
între mediile de rezidență se menține și dacă extindem aria
de cuprindere temporală. Astfel, 72% dintre respondenții
din mediul urban au utilizat internetul cel puțin o dată pe
săptămână, în timp ce procentul utilizării săptămânale este
de 63% în mediul rural. Cu toate acestea, de remarcat este
că aproximativ un sfert din respondenții din mediul urban și
peste o treime din respondenții din mediul rural nu au utilizat
internetul niciodată în ultimul an.
Datele indică faptul că internetul este utilizat îndeosebi
pentru activități sociale și de divertisment (Graficul 4): 79%
dintre respondenți utilizează rețelele de socializare și 54%
dintre aceștia ascultă muzică sau radio online. Pe locul al
treilea în ordinea ratei de utilizare se regăsește vizionarea
de materiale video cu scop de divertisment, educativ sau
cultural (activitate întreprinsă de 49% dintre respondenți),
urmată de utilizarea internetului pentru a citi presă online
(activitate întreprinsă de 48% dintre respondenți). O rată de
utilizare a internetului situată între 30% și 40% caracterizează
activități precum căutarea de informații despre evenimente
și produse culturale, vizionarea de filme sau programe TV și
citirea blogurilor sau vizionarea vlogurilor. Mai puțin de un sfert
dintre respondenți utilizează internetul cu scopul de urma a
cursuri/tutoriale online sau pentru a citi cărți, manuale sau
articole. Cele mai scăzute valori procentuale sunt înregistrate
de utilizarea internetului pentru a achiziționa cărți, CD-uri,
bilete la teatru și de utilizarea internetului în scopul vizitării
site-urilor unor muzee, biblioteci sau pentru accesarea unor
site-uri pentru îmbunătățirea cunoștințelor generale.
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Graficul 4. Rata de utilizare a internetului pentru diverse activități informative, educaționale, de divertisment sau culturale
(Pentru ce activități folosiți internetul?)
Pentru rețele de socializare
(Facebook, Instagram etc.)
Pentru a asculta muzică sau radio online
Pentru vizionarea de materiale video cu scop de divertisment,
educativ sau cultural, fotografii, meme-uri etc.
Pentru citirea de presă online

79%
54%
49%
48%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale

37%

Pentru vizionarea de filme sau programe TV difuzate online
(Netflix, HBO Go etc.)

37%

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri / videobloguri
Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale online
Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc.
Pentru cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.
Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau alte site-uri
specializate pentru a vă îmbunătăți cunoștințele generale

Graficul 5 pune în evidență o serie de diferențe de gen în
ceea ce privește rata de utilizare a internetului. Pe de o parte,
se poate observa faptul că rețelele de socializare sunt utilizate
într-un procent mai mare de femei: 82% dintre respondenții
de gen feminin utilizează internetul pentru a accesa rețele de
socializare, în timp de 76% dintre bărbați recurg la această

30%
26%
24%
16%
12%

activitate. Pe de altă parte, vizionarea de filme sau programe
TV difuzate online și vizionarea de materiale video cu scop
de divertisment, informativ și cultural sunt două categorii de
activități desfășurate cu precădere de respondenții de gen
masculin.
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Graficul 5. Rata de utilizare a internetului în funcție de gen (Pentru ce activități folosiți internetul?)
Masculin

Feminin
54%

Pentru vizionarea de materiale video cu scop de divertisment,
educativ sau cultural, fotografii, meme-uri etc.
Pentru rețele de socializare
(Facebook, Instagram etc.)

43%

76%
82%
37%
37%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale

15%
17%

Pentru cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.
25%
24%

Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc.

26%
26%

Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale online

31%
28%

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri / videobloguri

Pentru a asculta muzică sau radio online

Pentru citirea de presă online
Pentru vizionarea de filme sau programe TV difuzate online
(Netflix, HBO Go etc.)
Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau alte site-uri
specializate pentru a vă îmbunătăți cunoștințele generale

Folosirea rețelelor de socializare este activitatea cu cea mai
ridicată rată de utilizare independent de vârstă. Peste 50%
dintre respondenți, indiferent de categoria de vârstă, utilizează
rețelele de socializare: 86% dintre persoanele cu vârsta între

55%
52%
51%
45%
42%

33%
12%
13%

18-35 de ani, 81% dintre persoanele cu vârsta între 36 și 50
de ani, 66% dintre persoanele cu vârsta între 51 și 65 de ani și
62% dintre persoanele cu vârsta peste 65 de ani (Tabelul 10).
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Mai mult decât atât, în general, rata de utilizare a
internetului este semnificativ mai mare în rândul persoanelor
cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Astfel, tinerii sub 35 de
ani se deosebesc semnificativ de persoanele din alte categorii
de vârstă în ceea ce privește vizionarea de filme sau programe
TV difuzate online, activitatea de a asculta muzică sau radio
online, citirea de bloguri, vizionarea de vloguri și urmarea
unor cursuri/tutoriale online. Pentru activitățile enumerate se
remarcă o diferență de cel puțin 10% între tinerii de 18-35 de
ani și alte categorii de vârstă. De asemenea, persoanele cu
vârsta între 36 și 50 de ani se deosebesc semnificativ de cele
cu vârsta între 51 și 65 de ani. În acest caz, activitățile pentru
care apar diferențe mai mari de 10% între cele două categorii

intermediare de vârstă sunt mai numeroase, incluzând activități
precum vizionarea de filme sau programe TV difuzate online,
citirea de presă online, activitatea de a asculta muzică online,
urmarea unor cursuri sau tutoriale online, achiziționarea de
cărți, CD-uri, bilete la teatru, utilizarea rețelelor de socializare și
vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ
sau cultural. În schimb, se poate remarca faptul că persoanele
cu vârsta de peste 65 de ani înregistrează procentele cele mai
ridicate de utilizare a internetului în scop cultural și informativ
(vizitarea site-urilor unor muzee sau biblioteci, citirea de
presă online și căutarea unor informații despre evenimente și
produse culturale).

Tabelul 10. Rata de utilizare a internetului în funcție de vârstă
Pentru ce activități folosiți internetul?

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

Peste 65 de ani

Vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau a altor site-uri specializate
pentru a vă îmbunătăți cunoștințele

12%

13%

11%

17%

Vizionarea de filme sau programe TV difuzate online (Netflix, HBO Go etc.)

51%

34%

22%

25%

Citirea de presă online

47%

51%

40%

59%

Ascultarea de muzică sau radio online

67%

51%

33%

50%

Citirea sau vizionarea de bloguri/ videobloguri

39%

27%

19%

20%

Urmarea unor cursuri sau tutoriale online

35%

24%

13%

20%

Citirea de cărți, manuale, articole etc.

29%

24%

15%

28%

Cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.

20%

17%

6%

14%

Căutarea de informații despre evenimente și produse culturale

39%

34%

32%

53%

Reţele de socializare (Facebook, Instagram etc.)

86%

81%

66%

62%

Vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ sau
cultural, fotografii, meme-uri etc.

57%

49%

32%

50%

Datele din Tabelul 11 indică faptul că rata de utilizare a
internetului este mai ridicată în rândul persoanelor cu studii
superioare. Folosirea rețelelor de socializare este activitatea
care înregistrează cel mai ridicat procent de utilizatori,
indiferent de categoria educațională în care se plasează
respondenții. Ceea ce apare semnificativ este că, în timp ce

pentru categoria persoanelor cu nivel de educație scăzut există
o singură activitate ce înregistrează o rată de utilizare de peste
50% (folosirea rețelelor de socializare), în rândul persoanelor cu
un nivel de educație mediu la această activitate se adaugă și
activitatea de a asculta muzică sau radio online. Persoanele cu
studii postliceale și superioare se diferențiază prin faptul că în
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cazul lor apar patru activități realizate de mai bine de jumătate
dintre respondenții incluși în categoria respectivă. Aceste
activități sunt: citirea de presă online, utilizarea internetului cu

scopul de a asculta muzică, folosirea rețelelor de socializare și
vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ
sau cultural.

Tabelul 11. Rata de utilizare a internetului în funcție de educație
Pentru ce activități folosiți internetul?
Vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau a altor site-uri specializate
pentru a vă îmbunătăți cunoștințele

Nivel de educație Nivel de educație
scăzut
mediu

Studii
postliceale

Nivel de educație
ridicat

7%

8%

13%

22%

Vizionarea de filme sau programe TV difuzate online (Netflix, HBO Go etc.)

26%

36%

19%

48%

Citirea de presă online

21%

42%

50%

64%

Ascultarea de muzică sau radio online

34%

53%

52%

61%

Citirea sau vizionarea de bloguri/ videobloguri

13%

27%

27%

40%

Urmarea unor cursuri sau tutoriale online

13%

21%

30%

36%

8%

19%

23%

39%

Cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.

15%

11%

14%

27%

Căutarea de informații despre evenimente și produse culturale

34%

30%

46%

49%

Reţele de socializare (Facebook, Instagram etc.)

86%

77%

76%

80%

Vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ sau
cultural, fotografii, meme-uri etc.

28%

47%

50%

57%

Citirea de cărți, manuale, articole etc.

În general, rata de utilizare a internetului este mai ridicată
în rândul persoanelor cu un venit mai mare (Tabelul 12).
Singura excepție de la această regulă este reprezentată de
utilizarea internetului pentru a asculta muzică sau radio, caz
în se observă un procent mai ridicat în rândul persoanelor cu
un venit de sub 1200 de lei decât în rândul persoanelor cu un
venit aflat peste 5000 de lei: 42% dintre persoanele cu un venit
lunar sub 1200 de lei au utilizat internetul pentru a asculta
muzică sau radio online, comparativ cu procentul de 25%
înregistrat în rândul persoanelor cu un venit peste 5000 de lei.
Utilizarea rețelelor de socializare și citirea de presă online apar
a fi activitățile întreprinse cel mai des, indiferent de categoria
de venit în care este încadrat respondentul.
Modelul de comportament adoptat în spațiul online de
către persoanele cu un venit sub 1200 de lei se deosebește

de ce cel adoptat de persoanele cu un venit între 1201 și 2200
de lei doar în ceea ce privește activitatea de citire a presei
online și vizionarea de materiale video cu scop de divertisment,
educativ sau cultural. În schimb, modelul de comportament
adoptat de persoanele cu un venit între 2201 și 5000 de lei
este unul distinct. Persoanele din această categorie de venit
înregistrează o rată mai ridicată de utilizare a internetului
comparativ cu cea observată în rândul persoanelor cu un
venit aflat sub 2200 de lei, situație care corespunde tuturor
activităților avute în vedere pe parcursul studiului. Persoanele
cu un venit lunar de peste 5000 de lei au, la rândul lor, un
profil specific, înregistrând cele mai mari procente în ceea ce
privește activitățile cu caracter cultural sau educativ: vizitarea
site-urilor unor muzee sau biblioteci, urmarea unor cursuri
sau tutoriale online, citirea de cărți, manuale sau articole,
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vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ
sau cultural. De asemenea, persoanele cu un venit de peste

5000 de lei au cea mai ridicată rată de utilizare a internetului
în scopul achiziționării de cărți, CD-uri, bilete la teatru.

Tabelul 12. Rata de utilizare a internetului în funcție de venitul mediu lunar
Sub 1200 LEI

Între 1201 și
2200 LEI

Între 2201 și
5000 LEI

Peste 5000 LEI

9%

9%

20%

25%

Vizionarea de filme sau programe TV difuzate online (Netflix, HBO Go etc.)

32%

36%

54%

43%

Citirea de presă online

39%

56%

67%

51%

Ascultarea de muzică sau radio online

42%

53%

74%

25%

Citirea sau vizionarea de bloguri/ videobloguri

21%

21%

43%

30%

Urmarea unor cursuri sau tutoriale online

20%

20%

31%

47%

Citirea de cărți, manuale, articole etc.

20%

20%

35%

34%

Cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.

11%

10%

25%

34%

Căutarea de informații despre evenimente și produse culturale

30%

35%

50%

47%

Reţele de socializare (Facebook, Instagram etc.)

77%

75%

87%

68%

Vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ sau
cultural, fotografii, meme-uri etc.

43%

51%

61%

79%

Pentru ce activități folosiți internetul?
Vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau a altor site-uri specializate
pentru a vă îmbunătăți cunoștințele

Rata de utilizare a internetului pentru întreprinderea
diferitelor activități în timpul liber este de regulă mai ridicată
în mediul urban decât în mediul rural (Graficul 6). Folosirea
rețelelor de socializare este activitatea care înregistrează
cel mai ridicat procent de utilizatori, indiferent de mediul
de rezidență al acestora: 81% dintre persoanele din mediul
urban și 75% dintre persoanele din mediul rural utilizează
rețelele de socializare. Folosirea rețelelor de socializare este
urmată de utilizarea internetului pentru a asculta muzică sau
radio online (59% de utilizatori în mediul urban, comparativ
cu 46% de utilizatori în mediul rural). Pe locul al treilea în
topul preferințelor utilizatorilor din mediul urban se situează
vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ
sau cultural (53%), în timp ce, în rândul utilizatorilor de internet
din mediul rural, pe a treia poziție se situează citirea de presă
online (45%). Vizitarea site-urilor unor muzee sau biblioteci este

activitatea cel mai puțin desfășurată atât de către persoanele
din mediul urban, cât și de cele din mediul rural. În plus, se
remarcă faptul că cele mai mari disparități sunt înregistrate
pentru activitatea de căutare a informațiilor despre evenimente
și produse culturale (diferență de 19% între urban și rural),
dar și pentru activitatea de citire a blogurilor sau a vizionării
vlogurilor (diferență de 17% între urban și rural).
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Graficul 6. Rata de utilizare a internetului în funcție de mediul de rezidență (Pentru ce activități folosiți Internetul?)
Rural

Urban

Pentru vizionarea de materiale video cu scop de divertisment,
educativ sau cultural, fotografii, meme-uri etc.
Pentru rețele de socializare
(Facebook, Instagram etc.)

53%

44%

75%
81%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale

26%

45%

Pentru cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.

20%

Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc.

30%

Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale online

31%

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri / videobloguri

Pentru a asculta muzică sau radio online

Pentru citirea de presă online
Pentru vizionarea de filme sau programe TV difuzate online
(Netflix, HBO Go etc.)
Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau alte site-uri
specializate pentru a vă îmbunătăți cunoștințele generale

37%

59%

12%

16%

19%

20%

46%

45%
50%

41%

33%

15%

9%
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4.3 Consumul de produse culturale
de divertisment în format digital

locul doi este utilizarea telefonului mobil pentru jocuri: 13% dintre
respondenți au jucat jocuri pe telefonul mobil zilnic, iar 26% cel
puțin o dată pe săptămână. În schimb nu există diferențe între
vizionarea de filme în format DVD, CD sau Blu-ray și utilizarea
diferitelor dispozitive pentru jocuri video. Mai exact, cel puțin o
dată pe săptămână, 15% dintre respondenți au vizionat filme
și 14% au jucat jocuri video pe calculator, laptop sau consolă.

Cel mai ridicat nivel de consum cultural este înregistrat de
activitatea de a asculta muzică la calculator sau la radio (Tabelul
13). În acest sens se remarcă faptul că 53% dintre respondenți au
ascultat muzică zilnic, iar 74% au ascultat muzică săptămânal. Pe
Tabelul 13. Frecvența consumului de produse culturale de divertisment în format digital
Zilnic

O dată/ de câteva ori
pe săptămână

Lunar

O dată/ de
câteva ori pe an

Niciodată

Total

N

53%

21%

7%

4%

15%

100%

1234

...ați vizionat filme pe DVD/CD/Blu-ray

4%

11%

8%

11%

66%

100%

1232

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

6%

8%

8%

9%

69%

100%

1228

13%

13%

7%

6%

61%

100%

1229

În ultimele 12 luni, cât de des...?
...ați ascultat muzică (în general: la calculator, la
radio etc.)

...ați jucat jocuri pe telefon

Din Tabelul 14 se remarcă două forme de consum care apar
în mod semnificativ diferențiate în funcție de gen. În primul
rând, poate fi observat faptul că persoanele de gen masculin
utilizează săptămânal calculatoarele sau consolele de jocuri
într-o proporție semnificativ mai mare decât persoanele de gen
feminin (20%, comparativ cu 9%). În al doilea rând, activitatea de
a asculta muzică la calculator este o rutină regăsită mai degrabă

în rândul bărbaților: 58% dintre respondenții de gen masculin au
ascultat zilnic muzică la calculator, comparativ cu 48% dintre
respondenții de gen feminin. La nivelul altor forme de consum
(ex. vizionarea filmelor pe suport DVD, CD, Blu-ray și utilizarea
telefonului mobil pentru jocuri) nu se înregistrează diferențe
semnificative de gen.

Tabelul 14. Consumul de produse culturale de divertisment în format digital, în funcție de gen
...ați ascultat muzică (în
general: la calculator, la
radio etc.)

În ultimele 12 luni, cât de des...?
...ați vizionat filme pe
...ați jucat jocuri pe
DVD/CD/Blu-ray
calculator/ laptop sau
consolă

...ați jucat jocuri
pe telefon

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Zilnic

58%

48%

6%

2%

8%

4%

14%

13%

O dată/ de câteva ori pe săptămână

19%

24%

12%

10%

12%

5%

14%

12%

Lunar

7%

6%

10%

7%

11%

4%

8%

6%

O dată/ de câteva ori pe an

4%

5%

13%

9%

9%

8%

5%

7%

Niciodată

12%

17%

59%

72%

60%

79%

59%

62%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N

603

632

600

631

600

629

601

629
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Nivelul cel mai ridicat de consum al produselor culturale
de divertisment în format digital se regăsește în rândul
persoanelor din categoria de vârstă 18-35 ani (Tabelul 15).
Persoanele din această categorie au ascultat săptămânal
muzică pe calculator într-un procent de 84%, au utilizat
săptămânal telefonul pentru jocuri într-un procent de 54%, au
utilizat săptămânal console de jocuri într-un procent de 29%
și au vizionat săptămânal filme pe DVD, CD și Blu-ray într-un
procent de 26%. Categoria ce cuprinde persoanele cu vârsta
între 36 și 50 de ani se remarcă printr-o utilizare mai redusă a
diferitelor dispozitive pentru jocuri, comparativ cu segmentul

persoanelor cu vârsta între 18 și 35 de ani. În schimb, pentru
practicile ce includ vizionarea filmelor sau ascultarea muzicii
diferența dintre cele două categorii de persoane mai sus
amintite nu este mai mare de 10% în ceea ce privește consumul
săptămânal. Totodată, de remarcat este faptul că pentru
categoria de persoane cu vârsta cuprinsă între 51 și 65 de ani
activitatea cel mai frecvent realizată după ascultarea muzicii
este utilizarea telefonului pentru jocuri. Mai exact, 12% dintre
persoanele cu vârsta cuprinsă între 51 și 65 de ani au apelat la
jocuri pe telefonul mobil cel puțin o dată pe săptămână.

Tabelul 15. Consumul de produse culturale de divertisment în format digital, în funcție de vârstă
În ultimele 12 luni,
cât de des...?

...ați ascultat muzică (în
general: la calculator, la
radio etc.)

...ați vizionat filme pe DVD/
CD/Blu-ray

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

...ați jucat jocuri pe telefon

Vârstă

Zilnic

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână

Lunar

O dată/ de
câteva ori
pe an

Niciodată

Total

N

18-35 ani

65%

19%

6%

3%

7%

100%

325

36-50 ani

52%

24%

10%

4%

10%

100%

361

51-65 ani

44%

23%

6%

5%

22%

100%

278

Peste 65

48%

18%

3%

6%

25%

100%

271

18-35 ani

8%

18%

11%

14%

49%

100%

325

36-50 ani

4%

13%

12%

13%

58%

100%

361

51-65 ani

3%

6%

6%

10%

75%

100%

275

Peste 65

0%

6%

3%

5%

86%

100%

270

18-35 ani

12%

17%

13%

14%

44%

100%

324

36-50 ani

5%

9%

10%

11%

65%

100%

358

51-65 ani

3%

4%

3%

3%

87%

100%

274

Peste 65

0%

2%

2%

4%

92%

100%

271

18-35 ani

28%

26%

10%

9%

27%

100%

325

36-50 ani

16%

14%

12%

7%

51%

100%

360

51-65 ani

6%

6%

3%

3%

82%

100%

275

Peste 65

0%

2%

1%

4%

93%

100%

271

Nivelul de educație este asociat pozitiv cu consumul
de produse culturale în format digital (Tabelul 16). Această
situație este evidentă nu doar în cazul activităților ce presupun

o familiarizare mai mare cu tehnologiile actuale, ci și în cazul
activităților pentru care nu este de așteptat un nivel ridicat
al competențelor digitale. De remarcat este că cea mai mare
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discrepanță între persoanele cu educație ridicată și cele cu
educație scăzută se înregistrează în cazul activității de a
asculta muzică sau radio la calculator. În timp ce 85% dintre
persoanele cu educație ridicată au ascultat săptămânal muzică
la calculator, procentul este de 57% în rândul persoanelor cu

educație scăzută. O disparitate similară este înregistrată și în
ceea ce privește utilizarea telefonului pentru jocuri, activitate
ce înregistrează un procent de consum zilnic și săptămânal de
36% în rândul persoanelor cu educație ridicată și de 10% în
rândul persoanelor cu educație scăzută.

Tabelul 16. Consumul de produse culturale de divertisment în format digital, în funcție de educație
În ultimele 12 luni, cât de des...?

...ați ascultat muzică (în
general: la calculator, la radio
etc.)

...ați vizionat filme pe DVD/
CD/Blu-ray

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

...ați jucat jocuri pe telefon

Zilnic

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână

Lunar

O dată/ de
câteva ori pe
an

Niciodată

Total

N

Nivel de educație scăzut

40%

17%

7%

5%

31%

100%

180

Nivel de educație mediu

50%

25%

6%

4%

15%

100%

685

Studii postliceale

52%

21%

6%

7%

14%

100%

102

Nivel de educație ridicat

69%

16%

7%

2%

6%

100%

266

Nivel de educație scăzut

1%

9%

2%

5%

83%

100%

180

Nivel de educație mediu

4%

11%

9%

12%

64%

100%

682

Studii postliceale

1%

9%

7%

4%

79%

100%

100

Nivel de educație ridicat

6%

14%

12%

14%

54%

100%

266

Nivel de educație scăzut

4%

5%

2%

3%

86%

100%

180

Nivel de educație mediu

6%

8%

9%

8%

69%

100%

682

Studii postliceale

6%

5%

6%

5%

78%

100%

101

Nivel de educație ridicat

6%

13%

9%

14%

58%

100%

264

Nivel de educație scăzut

7%

3%

2%

3%

85%

100%

179

Nivel de educație mediu

13%

14%

7%

6%

60%

100%

681

Studii postliceale

18%

8%

8%

4%

62%

100%

101

Nivel de educație ridicat

17%

19%

9%

8%

47%

100%

265

Datele din Tabelul 17 indică faptul că venitul reprezintă un
factor ce diferențiază consumul de produse culturale în format
digital. În general, tendința este aceea ca nivelul de consum
să fie mai ridicat în rândul persoanelor cu un venit mai ridicat.
Similar cazurilor anterioare, practica de a asculta muzică este
activitatea care înregistrează cea mai ridicată rată de consum
pentru toți respondenții, indiferent de venit. Aceasta este
urmată de utilizarea telefonului mobil pentru jocuri, caz în care
se observă că 40% dintre persoanele cu venituri între 2201 și

5000 de lei s-au jucat pe telefon cu o frecvență săptămânală,
comparativ cu 27% dintre persoanele cu venituri cuprinse între
1201 – 2200 lei și cu 12% dintre persoanele cu venituri sub
1200 de lei. Persoanele cu venituri între 2201 și 5000 de lei
sunt cele care înregistrează atât cea mai ridicată frecvență
de vizionare a filmelor pe suport DVD, CD sau Blu-ray, cât și
cea mai ridicată frecvență de utilizare a calculatorului sau
consolelor pentru jocuri video.
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Tabelul 17. Consumul de produse culturale de divertisment în format digital, în funcție de venit
În ultimele 12 luni,
cât de des...?

...ați ascultat muzică (în
general: la calculator, la
radio etc.)

...ați vizionat filme pe DVD/
CD/Blu-ray

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

...ați jucat jocuri pe telefon

Zilnic

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână

Lunar

O dată/ de
câteva ori pe
an

Niciodată

Total

N

Sub 1200 lei

41%

20%

5%

2%

32%

100%

194

Între 1201 – 2200 lei

54%

24%

10%

6%

6%

100%

279

Între 2201 – 5000 lei

66%

20%

10%

3%

1%

100%

136

Peste 5000 lei

64%

11%

25%

0%

0%

100%

10

Sub 1200 lei

2%

6%

2%

6%

84%

100%

192

Între 1201 – 2200 lei

1%

7%

10%

13%

69%

100%

279

Între 2201 – 5000 lei

1%

15%

16%

13%

55%

100%

136

Peste 5000 lei

0%

0%

0%

13%

87%

100%

10

Sub 1200 lei

3%

4%

4%

3%

86%

100%

191

Între 1201 – 2200 lei

6%

7%

6%

10%

71%

100%

278

Între 2201 – 5000 lei

9%

11%

15%

12%

53%

100%

136

Venit

Peste 5000 lei

9%

0%

24%

13%

54%

100%

9

Sub 1200 lei

5%

7%

4%

1%

83%

100%

194

Între 1201 – 2200 lei

11%

16%

7%

7%

59%

100%

281

Între 2201 – 5000 lei

23%

17%

7%

9%

44%

100%

137

Peste 5000 lei

21%

12%

13%

0%

54%

100%

9

Consumul de produse culturale în format digital este
diferențiat în funcție de mediul de rezidență (Tabelul 18).
Dintre cele patru forme de consum cultural avute în vedere,
activitatea de a asculta muzică a fost realizată cel mai
frecvent atât de către respondenții din mediul urban, cât
și de către respondenții din mediul rural. Prin raportare la
mediul urban, se poate constata că 78% dintre respondenți
au declarat că ascultă muzică săptămânal, iar 59% - zilnic.
Spre deosebire de aceștia, 69% dintre persoanele din mediul
rural ascultă muzică săptămânal, iar 46% - zilnic. Diferențe
semnificative în funcție de mediul de rezidență se regăsesc,
mai ales, în cazul activităților ce necesită dotări tehnologice
moderne. Astfel, 31% dintre respondenții din mediul urban
au utilizat săptămânal telefonul pentru jocuri, comparativ cu

20% dintre cei din mediul rural. În același timp, 18% dintre
persoanele din mediul urban s-au jucat pe calculator/ laptop
sau consolă săptămânal, comparativ cu 9% din mediul rural.
În schimb, discrepanțe regionale mai reduse se observă în ceea
ce privește vizionarea de filme pe DVD, CD sau Blu-ray: 16%
dintre persoanele din mediu urban și 14% dintre persoanele
din mediul rural au urmărit filme săptămânal pe un astfel de
suport.
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Tabelul 18. Consumul de produse culturale de divertisment în format digital, în funcție de mediul de rezidență
În ultimele 12 luni, cât de des...?
...ați ascultat muzică (în
general: la calculator, la
radio etc.)

...ați vizionat filme pe DVD/
CD/Blu-ray

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

...ați jucat jocuri pe telefon

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Zilnic

46%

59%

3%

5%

3%

8%

9%

17%

O dată/ de câteva ori pe
săptămână

23%

19%

11%

11%

6%

10%

11%

14%

Lunar

8%

6%

7%

9%

7%

8%

7%

7%

O dată/ de câteva ori pe an

5%

4%

10%

12%

7%

10%

5%

6%

Niciodată

18%

12%

69%

63%

77%

64%

68%

56%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N

568

666

567

665

564

665

566

664

4.4 Variațiuni ale consumului
cultural non-public
Conform studiului realizat de Galit Nimrod și Hanna Adoni39,
dintre indicatorii componentei temporale, doar caracteristica
simultaneității diferențiază în mod semnificativ practicile
de consum cultural. Mai exact, activitățile la care participă
săptămânal peste 50% dintre respondenți sunt caracterizate
de capacitatea de integrare în acțiuni de procesare multiplă.
Aceasta înseamnă că activitățile desfășurate cel mai frecvent
pot fi realizate concomitent cu altele sau pot fi cu ușurință
integrate în fluxul vieții cotidiene. Ilustrative pentru practicile
de consum cultural cu un grad ridicat de simultaneitate sunt
atât navigarea pe platforma Facebook, cât și utilizarea radioului sau a altor dispozitive pentru a asculta muzică.
Activitățile la care participă săptămânal peste 50% dintre
respondenți sunt variabile în ceea ce privește caracteristica
sincronicității (consumul unui anumit conținut de către un
39 Galit Nimrod și Hanna Adoni, ‘Conceptualizing E-Leisure’, Society and
Leisure, 35:1 (2012), 31–56.

public în mod simultan), dar și în raport cu dimensiunea
continuității (posibilitatea întreruperii unei activității de
consum și reluarea sa după o anumită perioadă de timp
fără a afecta conținutul). În schimb, tendința este una clară
în rândul activităților realizate săptămânal de mai puțin de
50% dintre respondenți: astfel de activități se caracterizează
printr-un nivel scăzut al sincronicității și printr-un nivel ridicat
al continuității.
A doua componentă avută în vedere conform studiului
realizat de Galit Nimrod și Hanna Adoni40 este componenta
acțională. Dimensiunile ce formează această componentă
diferențiază, într-o oarecare măsură, frecvența cu care sunt
realizate practicile de consum cultural non-public. Așadar,
analiza indică faptul că activitățile care sunt realizate
săptămânal de peste 50% dintre respondenți au mai degrabă
o finalitate de divertisment sau relaxare (ex. activitatea
de a asculta muzică pe diferite dispozitive). În același timp,
activitățile cu cea mai ridicată frecvență a consumului cultural
se disting prin caracteristica sociabilității (ex. navigarea pe
40 Ibid.
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platforma Facebook), oferind oportunitatea de exprimare
identitară și răspunzând unei nevoi de individualizare.
Activitățile cu o frecvență moderată de participare, adică
cele realizate săptămânal de un procent de respondenți situat
între 26% și 50%, se disting cu precădere prin finalitatea lor
informativă (ex. citirea de presă online, căutarea de informații
despre evenimente și produse culturale). Cu toate acestea,
o atenție specială poate fi acordată activităților realizate
săptămânal de mai puțin de 25% dintre respondenți. Astfel
de activități se disting, pe de o parte, prin finalitatea lor
educațională sau intelectuală (ex. lectura cărților în format
tipărit, urmarea unor cursuri sau tutoriale online, utilizarea
internetului pentru lectura unor cărți sau articole de
specialitate).
Pe de altă parte, activitățile ce înregistrează un consum
cultural redus se remarcă în raport cu atributul spațialității prin
prisma faptului că sunt realizate într-un spațiu fizic capabil a
asigura tangibilitatea produsului (ex. practica de a citi ziare
sau reviste în format tipărit, vizionarea de filme pe suport DVD/
CD/Blu-ray). Nu în ultimul rând, se poate remarca faptul că

activitățile caracteristice unui consum cultural de nivel redus
sunt supuse într-o mai mare măsură incidenței factorilor
structurali, înregistrând în general discrepanțe procentuale
mai mari în raport cu caracteristicile de gen, vârstă, educație,
venit și mediu de rezidență.
O serie de particularități pot fi observate și la nivelul
componentei experiențiale: categoria activităților care
sunt realizate cel puțin o dată pe săptămână de peste 50%
dintre respondenți înregistrează o pondere mai ridicată a
practicilor ce implică atât un grad mai ridicat de interactivitate
(caracterul participativ și capacitatea de a reacționa la
conținutul accesat), cât și un grad mai ridicat de virtualitate
(posibilitatea de implicare într-un spațiu mediat tehnologic).
Interesant de remarcat este și faptul că activitățile realizate
săptămânal de mai puțin de 25% dintre respondenți includ
practici ce presupun o capacitate ridicată de a capta atenția
și de a oferi o experiență imersivă în consumul unui produs
cultural (ex. utilizarea telefonului sau a calculatorului pentru
jocuri video sau aplicații mobile interactive, vizionarea de filme
pe DVD/CD/Blu-ray).

5. Concluzii
Studiul pune în evidență un nivel redus al consumului de
produse culturale în format tipărit, pe fondul unei creșteri a
consumului de produse culturale în mediul online. În timp ce
sub un sfert dintre respondenți au citit săptămânal cărți, reviste
sau ziare, peste jumătate au utilizat internetul. Mai exact,
internetul a fost utilizat îndeosebi pentru activități sociale
și de divertisment, dar mai puțin pentru activități educative,
comerciale sau informative. În ciuda faptului că frecvența
consumului de produse culturale în mediul online este mai
ridicată decât frecvența consumului de produse culturale în
format tipărit, nu poate fi ignorat faptul că aproximativ o
treime dintre respondenți nu au utilizat niciodată internetul în
ultimul an, procent care trebuie interpretat în contextul unui

grad ridicat de dezvoltare a infrastructurii digitale la nivelul
societății românești. În ceea ce privește consumul de produse
culturale în format digital, componentă ce integrează o formă
de consum cultural non-public aflat la granița dintre online
și offline, se poate observa că mai bine de jumătate dintre
respondenți au ascultat zilnic muzică sau radio la calculator
și peste un sfert au utilizat săptămânal telefonul pentru jocuri.
Apartenența respondenților la o categorie de gen
diferențiază mai puțin consumul cultural non-public decât
apartenența acestora la o altă categorie socio-demografică.
Chiar și astfel, se poate observa că lectura cărților și utilizarea
rețelelor de socializare sunt activități realizate preponderent
de femei, în timp ce lectura ziarelor și a blogurilor, vizionarea
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filmelor și a vlogurilor, alături de utilizarea calculatorului și
consolelor pentru jocuri video sunt activități caracteristice mai
degrabă respondenților de gen masculin.
Așa cum era de așteptat, consumul de produse culturale
în format digital și implicit consumul de produse culturale în
mediul online sunt două forme de consum mai frecvente în
rândul tinerilor decât al vârstnicilor. Pe de altă parte, consumul
de produse culturale în format tipărit este mai ridicat în rândul
vârstnicilor. Modelele specifice de consum cultural în funcție
de vârstă apar după cum urmează: (1) tinerii între 18 și 35
de ani se remarcă printr-o frecvență mai ridicată de utilizare
a telefonului mobil pentru jocuri, prin utilizarea internetului
în scopuri educative (cursuri, tutoriale), prin prisma citirii
blogurilor și a vizionării vlogurilor, a filmelor sau a programelor
TV; (2) persoanele între 35 și 65 de ani utilizează îndeosebi
internetul în scopul consultării presei online, iar (3) persoanele
peste 65 de ani se diferențiază, în principal, în ceea ce privește
un grad mai ridicat de citire a ziarelor și de accesare a siteurilor cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor generale.
Toate formele de consum cultural non-public se regăsesc
mai degrabă în rândul persoanelor cu educație superioară,
indiferent dacă natura activității este una de divertisment,
informativă, educativă, socială, etc. În schimb, modele specifice
de consum cultural se observă la o analiză a consumului cultural
în funcție de venitul lunar al respondenților. Astfel, persoanele
cu un venit lunar sub 1200 de lei citesc în mai mare măsură
ziare sau reviste, comparativ cu persoanele din alte categorii
de venit. În timp ce persoanele cu venituri între 1201 și 2200 de
lei înregistrează valori medii ale consumului cultural la nivelul
tuturor categoriilor de practici avute în considerare, persoanele
cu venituri între 2001 și 5000 de lei se caracterizează printr-un
grad mai ridicat de vizionare a filmelor sau programelor TV
în mediul online, prin consultarea articolelor de presă online
și a blogurilor, prin vizionarea vlogurilor, prin utilizarea
calculatorului sau a altor dispozitive pentru ascultarea muzicii
sau pentru jocuri video. Spre deosebire de acestea, formele
de consum cultural ale persoanelor cu venituri de peste 5000

de lei sunt orientate cu precădere spre practici de lectură
a cărților, spre utilizarea internetului în scopuri instructive
(cursuri, tutoriale) sau în scopul achiziționării de produse
culturale și produse conexe (cărți, CD-uri, bilete la teatru). De
asemenea, persoanele din această categorie utilizează rețelele
de socializare într-o măsură mai mică decât persoanele din
toate celelalte grupe de venit.
Disparități puternice în ceea ce privește consumul nonpublic se remarcă nu doar în ceea ce privește distribuția
respondenților în funcție de venit, ci și în funcție de mediul
de rezidență. În afara consumului cultural al unor produse de
tipul ziarelor și revistelor sau al vizionării filmelor pe suport
CD, DVD sau Blu-ray, care sunt activități ce nu înregistrează
diferențe semnificative la nivelul celor două medii de rezidență,
toate celelalte forme de consum cultural sunt mai frecvente
în spațiul urban decât în cel rural. Disparitățile sunt cu atât
mai pregnante în ceea ce privește practicile de lectură a
cărților, utilizarea internetului pentru a căuta informații despre
evenimente culturale, lectura blogurilor, vizionarea vlogurilor
și utilizarea calculatorului, telefonului sau consolelor pentru
jocuri.
Componenta temporală și componenta acțională se
constituie într-o mai mare măsură în factori diferențiatori ai
consumului cultural non-public, comparativ cu dimensiunea
experiențială. Ca atare, cele mai frecvente practici de consum
cultural îndeplinesc funcții de
divertisment și relaxare, fiind în același timp diferențiate
printr-un grad ridicat de simultaneitate, sociabilitate,
interactivitate și virtualitate. Practicile ce înregistrează valori
moderate ale consumului cultural non-public se disting exclusiv
prin finalitatea informativă, fiind variabile în raport cu toți
indicatorii ce formează componenta temporală, acțională
și experiențială. În schimb, practicile ce înregistrează valori
reduse ale consumului cultural non-public se disting într-o mai
mare măsură prin componenta educațională sau intelectuală,
dar și prin caracteristicile sincronicității și continuității. De
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asemenea, se poate observa că activitățile realizate de
un procent mai scăzut de respondenți presupun nu doar
o tangibilitate a mediului de distribuție, ci și a produselor
culturale care fac obiectul consumului. Totodată, activitățile

ce presupun o experiență imersivă fac parte mai degrabă din
categoria activităților cu valori scăzute ale consumului cultural
non-public.

6. Bibliografie
Agger, Ben, ‘iTime: Labor and Life in a Smartphone Era’, Time & Society, 20:1 (2011), 119–36
Anderson, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Londra: Verso, 1991)
Bourdieu, Pierre, Distinction: A Social Critique of Taste (Harvard University Press, 1984).
Bullingham, Liam, și Ana Vasconcelos, ‘“The Presentation of Self in the Online World”: Goffman and the Study of Online Identities’,
Journal of Information Science, 39:1 (2013), 101–12.
Burton, Katelyn, ‘Eternal or Ephemera? The Myth of Permanence in Online Writing’, Computers and Composition, 38 (2015), 57–67
Davies, David, ‘From Ridicule to Respect. Newspapers’ Reaction to Television, 1948 - 1960’, American Journalism, 15:4 (1998),17–33
Dennis, Alan, și Joseph Valacich, ‘Rethinking Media Richness: Towards a Theory of Media Synchronicity’, în Proceedings of the 32nd
Hawaii International Conference on System Sciences (Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 1999), pp. 1–10
Fortunati, Leopoldina, și John O’Sullivan, ‘Situating the Social Sustainability of Print Media in a World of Digital Alternatives’,
Telematics and Informatics, 37 (2019), 137–45
Habermas, Jürgen, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (Cambridge
Massachusetts: MIT Press, 1989)
Kenyon, Susan, ‘Internet Use and Time Use. The Importance of Multitasking’, Time & Society, 17:2-3 (2008), 283–318
Matei, Ștefania, și Veronica Hampu, ‘Forme de participare culturală’, în Barometrul de Consum Cultural 2018. Dinamica sectorului
cultural în anul Centenarului Marii Uniri, ed. Carmen Croitoru și Anda Becuț-Marinescu (București: Editura Universul Academic,
2019), pp. 45–89
McLuhan, Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man (Londra: Routledge & Kegan Paul, 1964)
Morley, David, Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure (Londra și New York: Routledge, 1999)
Nimrod, Galit, și Hanna Adoni, ‘Conceptualizing E-leisure’, Society and Leisure, 35:1 (2012), 31–56
O’Brien, Dave, și Kate Oakley, Cultural Value and Inequality: A Critical Literature Review. Report, 2015
Richardson, Nick, ‘Fake News and Journalism Education’, Asia Pacific Media Educator, 27:1 (2017), 1–9
Robinson, John, ‘The Time-Diary Method. Structure and Uses’, în Time Use Research in the Social Sciences, ed. Wendy Pentland,
Andrew Harvey, Powell Lawton, și Mary Ann McColl (New York: Kluwer Academic Publishers, 2002), pp. 47–89

Bibliografie 81
Šimůnková, Klára, ‘Being Hybrid: A Conceptual Update of Consumer Self and Consumption Due to Online/Offline Hybridity’, Journal
of Marketing Management, 35:1-2 (2019), 40–74
Slater, Don, ‘Social Relationships and Identity Online and Offline’, în Handbook of New Media: Social Shaping and Consequences
of ICTs, ed. Leah Lievrouw și Sonia Livingstone (Londra și New York: Sage Publications, 2002), pp. 533–46
Srivastava, Jatin, Masato Nakazawa, and Yea-Wen Chen, ‘Online, Mixed, and Offline Media Multitasking: Role of Cultural,
Sociodemographic, and Media Factors’, Computers in Human Behavior, 62 (2016), 720–29

Consumul de conținut media
la TV și Radio.
Preferințe și așteptări
Autori: Ioana Ceobanu, Anda Becuț Marinescu

Cuprins
1. Introducere .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
2. Metodologie

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

90

3. Tendințele consumului de media în România între 2007 şi 2019 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
3.1 Consumul de programe de televiziune.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92
3.2 Tipurile de emisiuni și programe TV vizionate la nivel național.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
3.3 Vizionare de programe cu conținut ficțional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3.4 Vizionare de programe cu conținut non-ficțional.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
3.5 Vizionare de programe cu conținut mixt (ficțional şi non-ficțional) .  .  .  .  .  .  .  .  98
3.6 Nivelul de satisfacție cu privire la oferta de programe culturale TV.  .  .  .  .  .  .  . 100
3.7 Consumul de emisiuni radio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
3.8 Consumul de radio în funcție de variabile socio-demografice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
4. Concluzii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
5. Anexe .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6. Bibliografie

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

110
111

Introducere 87

1. Introducere
În cadrul acestui capitol vom vorbi despre consumul de
conținut mass-media, referindu-ne în principal la consumul
de programe TV și radio. Principalul scop al capitolului este
identificarea tendinței de consum pentru perioada 2007-2019,
în raport cu principalele modificări care au apărut în structura
rețelei de bunuri și obiecte din cadrul gospodăriilor și ținând
cont de schimbările care au apărut în obiceiurile de consum de
televiziune și radio la nivelul populației din România. Am decis
ca pentru această ediție a Barometrului de Consum Cultural
să aprofundăm acest subiect, prin măsurarea unor indicatori
suplimentari față de frecvența cu care oamenii se uită la
televizor, pentru că datele colectate în ultimii ani au evidențiat
un nivel foarte ridicat al consumului de programe și emisiuni
TV. Măsurătorile statistice realizate în anii precedenți au
indicat o apetență ridicată în rândul publicului pentru acest tip
de consum domestic, ceea ce nu este deloc de neglijat, având
în vedere necesitatea de a înțelege și explica preferințele și
practicile de timp liber ale oamenilor, dar și motivațiile pentru
anumite tipuri de consum cultural în detrimentul altora.
Pentru capitolul dedicat consumului de produse media
din cadrul acestei ediţii a Barometrului de Consum Cultural
ne-am propus să răspundem și la alte întrebări cu privire la
acest subiect. Principalele obiective ale acestui capitol au fost
identificarea gradului de satisfacție la nivel național față de
oferta de programe TV în general, identificarea principalelor
tipuri de producții media pe care le preferă populaţia (de
ex.: știri, emisiuni, filme, programe de divertisment etc.),
identificarea principalelor emisiuni culturale pe care le
urmăresc oamenii la televizor sau la radio, evaluarea calității
emisiunilor culturale, percepția cu privire la numărul de
emisiuni culturale pe care le regăsesc oamenii în grila de

programe tv, identificarea așteptărilor oamenilor față de
tipurile de emisiuni și programe TV.
Principalele rezultate ale analizelor ne indică faptul că
televizorul nu și-a pierdut niciodată din popularitate, iar
la nivel național nu a înregistrat niciodată un nivel scăzut
de consum, chiar dacă în intervalul de timp analizat (20072019) internetul a preluat și dezvoltat foarte repede canale
alternative de informare sau de divertisment. Televizorul ca
obiect prezent în gospodării și-a îmbunătățit funcțiile tehnice,
a fost dotat cu tehnologie mai performantă, și-a multiplicat
funcțiile (de exemplu, televizoarele care se conectează la o
rețea de internet), dar niciodată nu a fost înlocuit pe deplin.
Chiar și în cazul acelor consumatori care au ales să nu
mai urmărească strict programele de la televizor furnizate
printr-un operator de cablu, conectarea televizorului la
internet a deschis noi modalități de consum și de manevrare
a informației. Este vorba despre apariția fenomenului
de streaming media (de ex.: Netflix, HBO Go etc.) care se
referă la posibilitatea și libertatea consumatorului de a
manevra după propriile preferințe conținutul pe care îl
vede sau îl ascultă (de ex.: filme sau muzică). Televizoarele
conectate la internet au oferit noi maniere de divertisment
și de interacțiune cu serviciile digitale și media. În paralel se
vorbește despre o tendință conform căreia unii oameni (aşanumiţii cord cutters1) aleg să renunțe la serviciile oferite de
un furnizor de programe în maniera clasică (cablu TV, satelit
etc.) și folosesc televizorul doar pentru internet şi servicii de
streaming media, contra unui abonament sau chiar gratuit.
1 	 Se referă la acei consumatori care aleg să renunțe la serviciile și
abonamentele convenționale oferite de un furnizor de televiziune prin
cablu, satelit sau alte canale în favoarea unor servicii, canale sau programe
disponibile printr-o rețea de internet (online).
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Cu o istorie mondială de aproape un secol, televizorul a fost
unul dintre instrumentele media și digitale care au schimbat
lumea. În anii 1930, la Londra a fost inaugurat primul serviciu
public de televiziune2. În aceeași perioadă, alte state au preluat
destul de repede acest serviciu de comunicare. Astfel, primele
transmisii au fost realizate în Berlin, Paris, Roma şi New York3.
În România, prima transmisiune televizată a fost pe 31
decembrie 1956.
Evident că acest serviciu era accesibil în acea perioadă
pentru foarte puțini oameni, însă intenția decidenților politici
de la acea vreme era să extindă în anii ce urmau serviciul
de comunicații prin televiziune în cât mai multe regiuni ale
statelor.4 Războiul5 a încetinit acest proces de conectare a
lumii la televiziune pentru o perioadă, însă la finalul războiului,
când a reînceput procesul de extindere a serviciului, acesta a
fost mult mai bun decât înainte, din punct de vedere tehnic,
dar dezvoltarea tehnologică a fost datorată tot perioadei de
război, în care oamenii au făcut cercetări pentru dezvoltarea
tehnologiei radar, de exemplu6. În urma acestor dezvoltări
tehnologice, oamenii au avut acces la servicii televiziune cu
imagine și transmisie mai bună7.
În prezent, populația Statelor Unite se remarcă în lume
cu cele mai multe ore petrecute în fața televizorului. Un
studiu ne indică faptul că în anul 2017, 80% din populația
SUA s-a uitat la televizor zilnic, iar o persoană a petrecut
în medie 2,39 ore în fața televizorului - adică mai mult de
jumătate din timpul dedicat activităţilor de recreere pe care

2 	 Jean-Jacques Peters, A History of Television, Bruxelles, disponibil la http://
arantxa.ii.uam.es/~jms/tvd/tv_history.pdf
3 	 Ibidem
4 	 Ibidem
5 	 Aici facem referire la Al Doilea Război Mondial
6

Jean-Jacques Peters, A History of Television, Bruxelles, http://arantxa.ii.uam.
es/~jms/tvd/tv_history.pdf

7

Ibidem

o persoană îl are la dispoziție într-o zi8. De asemenea, în SUA,
timpul petrecut la televizor crește odată cu vârsta, astfel că
la oamenii de peste 55 de ani consumul de programe TV este
cel mai ridicat, crescând proporţional cu înaintarea în vârstă9.
La nivel european, media consumului de ore petrecute la
televizor este similară10, cu diferențe între statele cu un nivel
mai ridicat de trai sau cu un acces mai bun la infrastructură
culturală publică, ai căror cetăţeni petrec mai puțin timp
la televizor, și statele care au un nivel scăzut de trai, state
dezindustrializate11, care au carențe sau oferă oamenilor
acces insuficient la cultură, astfel încât aceştia nu-şi pot
diversifica practicile de consum cultural.
Urmărirea programelor TV nu doar a modificat la nivel
mondial gusturile sau obiceiurile culturale ale oamenilor,
obiceiurile și practicile lor rutiniere zilnice, ci a avut influențe
în toate sferele sociale. A modificat valorile după care
oamenii se ghidează, a generat noi modele sociale, a generat
credințe care au schimbat la nivel mondial conceptele de
sănătate, bunăstare, frumusețe etc. A modificat inclusiv
comportamentele de alimentație, astfel că în Statele Unite,
există, de exemplu o zi națională (National TV Dinner Day)
dedicată hranei semipreparate (denumită generic TV Dinner
– „Cina la TV”, după numele primelor produse de acest fel
introduse pe piaţă de firma Swanson & Sons). Produsele
semipreparate au avut succes în primul rând printre femeile
americane, pentru că pregătirea acestui tip de hrană nu
consuma mult timp, iar popularitatea produselor TV Dinner
a luat amploare în rândul maselor odată cu dezvoltarea
8

Rachel Krantz-Kent, “Television, capturing America’s attention at prime time
and beyond,” Beyond the Numbers: Special Studies and Research, vol. 7, no.
14 (U.S. Bureau of Labor Statistics, septembrie 2018), https://www.bls.gov/
opub/btn/volume-7/pdf/television-capturing-americas-attention.pdf, p. 2

9 	 Idem
10 Bruno S. Frey, “Economics of Happiness”, accesat la https://books.google.
ro/books?redir_esc=y&id=JZ7uDwAAQBAJ&q=television#v=snippet&q=
television&f=false, p. 51
11 Bruno S. Frey et al., “Does watching TV make us happy?”, Journal of
Economic Psychology 28 (2007) 283–313
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televiziunii în SUA, denumirea, ambalajul lor şi mesajele
publicitare ale producătorilor sugerând consumul acestor
preparate în faţa televizorului, împreună cu familia12. Am
folosit acest exemplu pentru că subliniază cât de mult a
influențat televizorul consumul în general, televiziunea
nefiind doar o sursă de informare, știri, divertisment etc., ci
şi un factor de influenţă în numeroase domenii. De la apariția
televizorului, programele TV s-au bucurat întotdeauna de
popularitate, iar acest lucru a fost în special legat de uşurinţa
și accesibilitatea acestui tip de consum cultural în rândul
maselor.
Posibilitatea de a viziona de filme sau emisiuni de
divertisment de acasă ne-a modificat stilul de viață.
Cercetătorii au căutat să explice apetența mare a oamenilor
pentru consumul de televiziune, precum și principalele
motivații pentru care oamenii aleg atât de des să privească
la televizor, iar rezultatele studiilor evidențiază faptul că
oamenii preferă consumul de televiziune pentru beneficiile
imediate pe care acesta le aduce și pentru costurile
neglijabile pe care le implică. De asemenea, pentru cei mai
mulți oameni privitul la televizor este un comportament
ritualic13, ține de sfera intimității și este direct legat de ceea
ce oamenii consideră momente personale de relaxare, acasă.

al persoanelor.14 Mass-media au avut o importanță majoră
în schimbarea și formarea gusturilor cultuale, în apariția
așa-numitei culturi pop și a consumului de tip omnivor.
Mass-media a fost considerată responsabilă pentru
omogenizarea culturală și fenomenul de globalizare, pentru
pierderea tradițiilor locale, pentru redefinirea identităților
naționale, etnice, religioase sau de gen, a timpului de lucru
și a timpului liber, pentru schimbarea rutinelor cotidiene, a
stratificării sociale, a regimurilor politice și a organizărilor
sociale. Rapiditatea transmiterii mesajelor și a informațiilor
a transformat mass-media în a patra putere în stat, iar
noile tehnologii nu au reușit încă să o detroneze. Studiile
și cercetările viitoare vor revela amplitudinea schimbărilor
generate de mass-media la nivel social și cultural, iar
analizele din acest capitol contribuie la identificarea rolului
pe care mass-media îl joacă în societatea românească
contemporană.

Schimbarea stilului de viață s-a realizat treptat la nivelul
generațiilor care s-au născut și au crescut cu televizorul şi
radioul acasă și cu cinematograful în proximitate, acestea
devenind adevărate “instituții” sociale care au format
personalități și au influențat viețile oamenilor. Cercetătorii au
demonstrat că așa-numitele cohorte de oameni născuți între
1930 și 1970 se implică în activități culturale în mod diferit,
care corelează diferit în funcție de statutul socio-economic
12 Lauren Gust, Defrosting Dinner: The Evolution of Frozen Meals in America,
Intersect, Vol. 4, Nr. 1 (2011), Massachusetts Institute of Technology
13 Wheeler, Katherine S., “The Relationships between Television Viewing
Behaviors, Attachment, Loneliness, Depression, and Psychological WellBeing” (2015). University Honors Program Theses. 98, Georgia Southern
University

14 Angèle Christin, Philippe Coulangeon, Olivier Donnat. Cultural participation,
cohort effects, and higher education (1981-2012). 2016. ffhalshs-01400391,
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01400391/document, p. 4
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2. Metodologie
Analizele statistice realizate au fost în principal frecvențe
statistice și analize de tip crosstab. Am folosit pentru acestea
din urmă variabile socio-demografice pentru a putea oferi
analize mai rafinate cu privire la profilul consumatorilor de
televiziune și de radio. Au fost luate în considerate variabile
care au măsurat structura actuală a rețelei de bunuri și servicii
tehnologice și media din gospodării, nivelul de consum de
televiziune, timpul mediu de consum de televiziune într-o zi,
tipurile de emisiuni urmărite la televizor, aprecierea calității
programelor oferite de televiziune, percepția cu privire

la emisiunile culturale și ce anume și-ar dori oamenii să
regăsească mai des pe viitor în grila de programe. Pentru
consumul de radio au fost luate în considerare variabile care
au măsurat frecvența de consum de emisiuni radio și tipurile
de emisiuni pe care oamenii le ascultă la radio, în funcție
de conținut. De asemenea, atât pentru televiziune, cât și
pentru radio, a fost analizată o variabilă deschisă cu privire
la emisiunea culturală preferată a oamenilor, scopul acestei
analize fiind de a identifica ce anume înțeleg oamenii prin
emisiune culturală.

3. Tendințele consumului de media în România
între 2007 şi 2019
Pentru a înțelege mai bine care a fost evoluția rețelei de
bunuri media și în special cum s-a modificat în timp consumul
de media, am urmărit datele statistice din ultimii 12 ani,
începând cu anul 200715. Am identificat o serie de diferențe
în decursul anilor, legate în special de dotările cu tehnologie
ale gospodăriilor din România. În unele cazuri, dezvoltarea
tehnologică a modificat chiar substanțial tehnologia prin
intermediul căreia oamenii consumă producțiile TV sau radio,
dar trebuie să punctăm faptul că tiparele de consum nu s-au
schimbat esențial. Consumul de programe TV a înregistrat
fluctuații mici în ultimii 10 ani. Conform Barometrului de
Consum Cultural, în anul 2007, 90% dintre români se uitau
la televizor zilnic, în timp ce în anul 201516 acest procent a
15 Sursa datelor: Barometrul de Consum Cultural, accesat la https://
www.culturadata.ro/publicatii/?search=&order_orderby=DESC_
date&tag%5B%5D=Barometrul+de+Consum+Cultural
16 Carmen Croitoru, Anda Becuţ (coord.), Barometrul de Consum Cultural 2015.
Preferințe, practici, tendințe, https://www.culturadata.ro/wp-content/
uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf, Editura Pro
Universitaria, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, p. 68

scăzut uşor: 88%. O diferență mai mare am observat pentru
anii 2016(când oamenii se uitau zilnic la televizor în proporție
de 94%) şi 2018 (când procentul a scăzut până la 79%).
Graficul 1. Evoluția pe ani a procentului din populație care se
uită zilnic la televizor
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Dacă până în anul 2016 nu au fost înregistrate diferențe
foarte mari pentru această practică culturală, după 2016
valorile au scăzut câte puțin în fiecare an, dar consumul de
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programe TV rămâne foarte ridicat. Peste 70% din populația
din România se uită la televizor în fiecare zi a săptămânii.
Pe de altă parte, gospodăriile sunt în continuare dotate cu
aparatură media de ultimă tehnologie. Dacă în anul 2007 96%
din populație avea în gospodărie un aparat de televizor cu
ecran plat/ normal, în anul 2014 doar 81% dintre gospodării
mai aveau un astfel de dispozitiv, iar în anul 2019, doar 38%
dintre gospodării mai dețin un astfel de dispozitiv. În ultimii 12
ani în peste 58% dintre gospodării a dispărut acest dispozitiv,
sau mai bine spus a fost înlocuit cu televizoare de nouă
generație (smart TV, televizore cu ecran plat).
În prezent, 77% dintre gospodării dețin televizoare de
ultimă generație - televizoare cu ecran plat sau Smart TV-uri.
În anul 2014 doar 12% dintre gospodării aveau un Smart TV,
procentul acestora crescând cu 33% în ultimii cinci ani (45% în
2019; vezi Tabelul 1). De asemenea, din 2007 și până în prezent
a crescut (cu 6%) și ponderea gospodăriilor care au serviciu
de televiziune prin cablu, iar după anul 2014 a crescut cu 13%
numărul de gospodării din România care dețin antenă satelit.
Tabelul 1. Modificările apărute în cadrul rețelei de bunuri
electronice din gospodării în raport cu aparatul TV (pentru
perioada 2007-2019).
Televizor cu ecran
Normal / clasic /
catodic

Smart TV (televizor care
se poate conecta la
internet)

Televizor cu
ecran plat

2007

97%

*

*

2012

98%

*

*

2014

81%

12%

42%

2016

67%

*

55%

2019

38%

45%

77%

Putem observa un fenomen de conservare a consumului
de televiziune ca practică culturală. Oamenii investesc
în bunuri culturale aferente acestui consum, iar rețeaua
domestică ce servește drept suport pentru consumul de
televiziune este în continuă îmbunătățire și adaptare la noile
tehnologii.
Graficul 2. Infrastructura media din gospodării (2019)
Cablu TV
Televizor cu ecran plat
Smartphone / telefon inteligent

84%
77%
66%

Computer / Laptop
Aparat de radio
Smart TV
Televizor cu ecran clasic, cu tub catodic

58%
53%
45%
38%

Tabletă

31%

Antenă satelit

29%

Pe lângă dimensiunea infrastructurii domestice care
facilitează consumul de mass-media, este importantă și
dimensiunea ofertei culturale. Analiza acestei oferte în
perioada 1990-2018 pe baza duratei în ore a programelor TV
(Graficul 3) evidențiază o creștere constantă în ultimii treizeci
de ani, cu mici excepții (anii 2013-2014) și o stabilizare a
distribuției de programe TV în perioada 2014-2018. În acest
context, procentele mari de consum TV pot fi explicate și
printr-o ofertă consistentă de producții mass-media, iar
scăderile înregistrate în anii 2016-2018 ar putea fi explicate
printr-o saturare a consumatorului sau prin nivelul scăzut de
satisfacție față de oferta culturală.
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Graficul 3. Durata de emisie a emisiunilor TV (număr de ore)
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Sursa datelor: INS tempo online

Datele prezentate în cadrul raportului dedicat consumului
de produse media - Standard Eurobarometer - “Media use
in the European Union” 17 confirmă tendințele de consum
pe care le-am identificat în cadrul studiului nostru. Conform
acestui Eurobarometru, în România, în anul 2014, consumul de
televiziune a început să scadă uşor; concomitent, comparativ
cu anii precedenți, a început să crească simțitor consumul
de internet și de rețele de socializare. Din cadrul aceluiași
studiu aflăm că în România 53%18 dintre oameni declară că
mai degrabă au încredere în informațiile de la televizor, în
timp de doar 37%19 dintre români au încredere în presa scrisă,
acest fapt fiind și o posibilă explicație pentru care oamenii
din România aleg televizorul ca principală sursă de știri și
actualități.
17 Media Use in the European Union, Standard Eurobarometer 82, noiembrie
2014, disponibil la https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
archives/eb/eb82/eb82_media_en.pdf
18 Ibidem, p. 26
19 Ibidem, p. 27

3.1 Consumul de programe de
televiziune
În următoarele rânduri vom prezenta care este frecvența cu
care oamenii se uită la televizor la diverse tipuri de programe.
Oamenii vizionează în fiecare zi la televizor știri, filme și emisiuni.
În ceea ce privește numărul efectiv de ore pe care oamenii îl
petrec la televizor, la nivel național, 60% dintre respondenţi
vizionează programe TV în medie 3 ore în fiecare zi, 29%
vizionează între 4 și 6 ore zilnic, iar 7% dintre oameni petrec la
televizor peste 7 ore în fiecare zi. Conform unui studiu20 realizat
în 2018 în peste 95 de state de la nivel mondial, media timpului
petrecut la televizor de fiecare persoană la nivel mondial este
de 2 ore și 56 de minute zilnic. Același raport menționează
că „În ultimii 25 de ani, televiziunea la nivel global a rămas
aproximativ în aceiaşi parametri de consum, în ciuda creșterii
20 One Television Year in the World, 2018, studiu al Eurodata TV Worldwide;
comunicat de presă disponibil la https://www.glance-mediametrie.com/
en/one-television-year-world
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accesului la conținut video online, prin internet.”21 Studiul mai
menționează că la nivel mondial programele de ficțiune sau cu
caracter ficțional dețin cea mai mare pondere de consum. La
nivel european, o statistică22 privind numărul de ore petrecute
la televizor cel mai mult timp la televizor ne indică faptul că
România este unul dintre statele cele mai mari consumatoare
de televiziune, alături de Serbia, Ungaria, Macedonia, Turcia,
Croația, Polonia, Bulgaria. La polul opus, cu cele mai puține
ore petrecute la televizor de către cetăţenii lor, sunt Elveția,
Norvegia, Suedia, Danemarca şi Finlanda.
În acest context, guvernele unor ţări au constatat că
timpul petrecut la televizor a devenit o problemă de sănătate
națională, atât în rândul tinerilor, cât și în rândul adulților. Spre
exemplu, The U.S. Department of Health and Human Services a
lansat în anul 2010 un program național pe zece ani (Healthy
People 2020, abreviat HP2020)23 care a avut printre obiective
reducerea numărului de ore petrecut în fața televizorului,
în special în rândul tinerilor, și a promovat conceptul de
activități fără ecrane24 pentru a încuraja practici active
precum dansul sau alte tipuri de activități realizate în afara
casei. Am menționat acest exemplu pentru a atrage atenția
asupra faptului că numărul foarte mare de ore petrecute în
fața televizorului a devenit un subiect ce a intrat în rândul
problemelor ce țin de bunăstarea comunităților și a oamenilor
și implică probleme de sănătate publică. Numărul de ore
petrecut în fața ecranelor este și una dintre explicațiile pentru
care activitățile culturale de altă natură își câștigă foarte greu
popularitatea sau reușesc cel mult să atragă doar anumite
categorii de public.

21 Idem
22 https://www.statista.com/statistics/422719/tv-daily-viewing-time-europe/
23 Programul Healthy People 2020, disponibil la https://www.healthypeople.
gov/2020/About-Healthy-People
24 Sari Edelstein, Nutrition in Public Health, 2018, Jones & Barlett Learning,
Burlington, MA, p. 212

Graficul 4. Frecvența cu care respondenții au urmărit
programe TV
Zilnic

O dată / de câteva ori pe săptămână

V-ați uitat la televizor pentru a viziona știri
15%

72%

V-ați uitat la televizor pentru a viziona emisiuni (de orice fel)
65%
21%
V-ați uitat la televizor pentru a viziona filme sau seriale
61%
21%

Pentru a înțelege dinamica consumului de programe TV
este important să avem imaginea producției și distribuției din
domeniul mass-media și structura ofertei culturale pe tipuri
de programe TV. Putem observa astfel că, deși nu ocupă un
loc principal în ofertele TV ca număr de ore, știrile reușesc să
atragă cei mai mulți telespectatori.
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Graficul 5. Durata de emisie a emisiunilor TV pe genuri (număr de ore)
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51.417

Educație, artă și cultură, muzică, știință, viață spirituală
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13.478
9.346
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5.478

Sport
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Divertisment
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Știri
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Emisiuni pentru copii

3.2 Tipurile de emisiuni
și programe TV vizionate
la nivel național
Un procent ridicat de populație preferă să vadă filme și
programe de divertisment, care cuprind și emisiunile de tip
reality show. Pentru a înțelege de ce oamenii au apetență așa
de mare pentru acest tip de produse media, există mai multe
studii care au fost realizate la nivel mondial, deoarece acest
fenomen nu este întâlnit doar în România, ci și în întreaga
lume. Cercetătorii au încercat Cercetătorii au încercat să
identifice și să explice motivațiile pentru aceste preferințe și
au identificat faptul că ele se leagă în principal de motivații.
Una dintre teoriile prin care au testat motivațiile pentru care
oamenii se uită la televizor atât de frecvent, în special la
emisiuni de tip reality show, a fost teoria sensibilității25, care
25 Steven Reiss, James Wiltz, “Why People Watch Reality TV”, Media
Psychology, 6, 2004, 363–378, The Ohio State University, p. 364.

4.941
766
34

enumeră 16 dorințe de bază ale omului (putere, curiozitate,
independență, statut contact social, răzbunare, onoare,
idealism, sport, romantism, familie, ordine, hrănire, acceptare,
pace / armonie și economisire)26. Conform acestei teorii,
oamenii se comportă astfel încât să maximizeze permanent
satisfacerea celor 16 dorințe menționate anterior. În funcție
de aceste dorințe și de matricea pe care o formează pentru
fiecare persoană, putem să construim un profil al dorințelor27
și alegerilor oamenilor față de diferite tipuri de activități. Toți
oamenii au potențialul de a experimenta toate cele 16 tipuri de
dorințe. Atunci când, spre exemplu, vedem la televizor un film
sau o emisiune cu o tematică de război, putem trăi satisfacția
susţinerii unei cauze28. Acest tip de experiențe sunt substitute
26 Steven Reiss, James Wiltz, “Why People Watch Reality TV”, Media
Psychology, 6, 2004, 363–378, The Ohio State University, pp. 365-366.
27 Steven Reiss, James Wiltz, “Why People Watch Reality TV”, Media
Psychology, 6, 2004, 363–378, The Ohio State University, p. 366.
28 Steven Reiss, James Wiltz, “Why People Watch Reality TV”, Media
Psychology, 6, 2004, 363–378, The Ohio State University , p. 367.
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pentru experiențele trăite în mod real. Ele oferă pentru moment
același tip de bucurie, similară cu experimentarea unei situații
analoge cu realitatea. Evident că trăirea acestor experiențesubstitut diferă de la o persoană la alta și este influențată
și de o serie de factori ce țin cultură, educație, oportunități,
aptitudini și istoria personală29.
Oamenii acceptă și practică urmărirea programelor TV
ca pe un soi de experienţă reprezentată (în limba engleză:
vicarious experience - care se referă la a trăi în imaginație
experiențe și emoții ale altei persoane), ca pe un mijloc
convenabil de a trăi satisfacţii cu un minimum de efort, prin
intermediul altcuiva. Printre motivele pentru care oamenii
consumă atât de mult programe de divertisment se numără
faptul că această activitate este cea mai facilă metodă de
a trăi emoții și de a obține o satisfacție sau bucurie, fără a
investi foarte multe resurse (timp, bani etc.). Alte teorii care
explică consumul ridicat de programe de televizor consideră
mai degrabă că alegerile oamenilor sunt total raționale spre exemplu, teoriile moderne ale economiei30, care spun că
oamenii aleg să se uite la televizor în număr atât de mare
pentru că vor să facă asta și nu altceva. Urmărirea programelor
TV este o activitate voluntară, aleasă în mod liber, iar oamenii
o fac pentru că le place să se uite la televizor și pentru dacă nu
le-ar plăcea, nu ar mai face-o31, dar și pentru că înțeleg scopul
final utilitar al privitului la televizor, ce implică costuri mici.
Cercetătorii32 au descoperit că de fapt cei mai mulți dintre
oameni nu pot nici măcar să spună cu exactitate câte ore
se uită la televizor într-o zi și că, de fapt, chiar foarte puțini
dintre noi înțelegem supra-consumul de televizor. Adică nu
29 Ibidem, p. 368
30 Bruno S. Frey, “Economics of Happiness”, accesat la https://books.google.
ro/books?redir_esc=y&id=JZ7uDwAAQBAJ&q=television#v=snippet&q=
television&f=falsep. 51

putem să evaluăm cât timp efectiv înseamnă un consum
redus r sau un consum ridicat de programe TV. Studiile din
științele psihosociale au demonstrat că privitul la televizor este
mai degrabă corelat cu obținerea unor plăceri banale33. Un
studiu34 a arătat că oamenii care preferă să urmărească foarte
multe emisiuni de tipul celor reality show sunt persoane foarte
mult orientate spre statut, centrate pe nevoia de validare și
pe credința ridicată că sunt persoane importante și că au un
statut superior.
Consumul mare de televizor generează probleme de
autocontrol în rândul oamenilor35, precum și depresie,
anxietate, însingurare și un nivel mai scăzut de satisfacție
privind viaţa, în general.36 O analiză realizată în rândul
studenților a identificat faptul că persoanele care au un obicei
ritualic de privit la televizor au înregistrat scoruri mai ridicate
de anxietate37. Consumul de programe TV pe termen lung
generează un nivel mai scăzut de apreciere asupra situației
financiare personale, oferă un loc mai important ideii de
avuție materială în rândul dorințelor personale ale oamenilor,
determină scăderea nivelului de încredere în ceilalți oameni,
influențează negativ sentimentul de siguranță personală și
determină scăderea implicării sau participării active la viața
socială38, civică, politică, culturală etc., comparativ cu oamenii
care se uită mai rar sau nu se uită deloc la televizor.
33 Bruno S. Frey et al., “Does watching TV make us happy?”, Journal of Economic
Psychology 28 (2007) 283–313, p. 4
34 Steven Reiss, James Wiltz, “Why People Watch Reality TV”, Media Psychology,
6, 2004, 363–378, The Ohio State University, p. 373
35 Idem, p. 6
36 Idem, p. 8

31 Ibidem p 51

37 Wheeler, Katherine S., “The Relationships Between Television Viewing
Behaviors, Attachment, Loneliness, Depression, and Psychological Well-Being”
(2015). University Honors Program Theses. 98, Georgia Southern University,
p. 32

32 Bruno S. Frey, “Economics of Happiness”, accesat la https://books.
google.ro/books?redir_esc=y&id=JZ7uDwAAQBAJ&q=television#v=
snippet&q=television&f=false

38 Wheeler, Katherine S., “The Relationships Between Television Viewing
Behaviors, Attachment, Loneliness, Depression, and Psychological Well-Being”
(2015). University Honors Program Theses. 98, Georgia Southern University.
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Graficul 6. Cele mai urmărite categorii de programe TV
cu conținut ficțional

În continuare vom prezenta mai detaliat care sunt
principalele tipuri de producții TV pe care oamenii preferă
să le consume cel mai des în România. În analiză am inclus
trei categorii, în funcție de tipul de conținut: programe cu
caracter ficțional (filme artistice, seriale TV, emisiuni de
divertisment și filme de animație), programe cu conținut
non-ficțional (știri și informații de interes general, sport și
publicitate), și emisiuni sau filme documentare cu caracter
mixt (filme documentare, emisiuni de educație, artă și cultură,
muzică, programe de știință, programe de viață spirituală,
emisiuni pentru copii).

79%

76%

31%

Filme artistice,
seriale TV

3.3 Vizionare de programe cu
conținut ficțional

Emisiuni de
divertisment

Filme de animație

Oferta de filme (documentare, ficțiune sau animație) a
crescut constant în perioada 1990-2004, iar după 2004 a intrat
într-o fază de platou, cu mici fluctuații în perioada 2004-2018.
Putem considera astfel că s-a stabilizat un comportament de
consum cultural de filme distribuite prin intermediul rețelei
TV, iar procentul mare de consumatori de astfel de programe
rămâne relativ constant.

Dintre programele cu caracter ficțional, cele mai urmărite
categorii sunt filmele artistice și serialele TV, urmărite de 79%
dintre respondenți, urmate de emisiunile de divertisment,
preferate de 76% dintre respondenți.

Graficul 7. Durata de emisie filme documentare, de ficțiune și de animație (număr de ore)
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Cu procente de consum asemănătoare, programele de
divertisment au avut o dinamică a ofertei asemănătoare cu
cea a filmelor, înregistrând o creștere în perioada 1990-2008,
urmată de o fază de platou cu mici fluctuații în perioada

2010-2018. Considerăm că este vorba de o stabilizare a
consumului și de o fidelizare a publicului obișnuit deja cu acest
tip de consum.

Graficul 8. Durata de emisie programe de divertisment (număr de ore)
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3.4 Vizionare de programe cu
conținut non-ficțional
Dintre programele cu conținut non-ficțional, cele mai
urmărite sunt programe de știri. De altfel, conform datelor
din Barometrul de Consum Cultural39, acest tip de produs
mass-media a fost și în anii trecuți în topul preferințelor
publicului, chiar și când internetul a devenit o sursă
alternativă importantă de furnizare de informații de interes
public și de știri.

Graficul 9. Cele mai urmărite tipuri de programe TV
cu conținut non-ficțional

88%
58%
35%

Știri și informații
de interes general
39 Din datele colectate pentru anii 2017 și 2018.

Sport

Publicitate
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mai aprofundate. Este însă important de menționat faptul că
oferta de știri și programe de actualitate poate să reflecte
nivelul de democratizare a unei societăți, iar consumul de acest
gen de programe poate reflecta gradul de implicare civică a
cetățenilor și importanța pe care aceştia o acordă informațiilor
de interes public.

Dinamica numărului de ore de știri difuzate la TV în
perioada 1990-2018 evidențiază o creștere constantă până
în anul 2010, urmată de o scădere bruscă în perioada 20102014, cu o tendință de revenire relativ constantă până în anul
2017. Dinamica de programe de actualități de interes general
este asemănătoare, iar posibilele explicații pentru oscilațiile din
grila de programe TV pot să constituie subiectul unor analize

Graficul 10. Durata de emisie a știrilor (număr de ore)
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3.5 Vizionare de programe
cu conținut mixt (ficțional
şi non-ficțional)
Din categoria de produse media de tip emisiune sau
documentar cu conținut ficțional şi non-ficțional, cele mai
urmărite sunt filmele documentare. Pentru cazul filmelor
documentare, am ales să le includem în categoria de produse
cu caracter mixt (ficțional şi non-ficțional) pentru a reduce
pe cât posibil o eroare de interpretare din punctul de vedere
al conținutului. La nivel de cunoaștere comună, prin film

documentar se înțelege un tip de produs vizual care are ca
principal scop oferirea de informații și documentarea despre
o serie de evenimente care au ca sursă fapte sau întâmplări
reale. Pentru că studiul nostru nu a impus în etapa de
colectare a datelor definiții nominale sau operaționale, iar
filmele documentare au un conținut mai degrabă de graniță,
ficționalizat, am ales să le tratăm alături de emisiunile care pot
cuprinde materiale vizuale cu caracter documentarist.
Am considerat util să cerem respondenților să nominalizeze
care este emisiunea lor culturală preferată. Cea mai mare parte
dintre oameni au menționat emisiuni de folclor și etno sau
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emisiuni ce abordează tematici sau probleme legate de spațiile
rurale. O altă parte dintre cei care au răspuns au nominalizat
emisiuni de divertisment sau emisiuni pe formatul reality

show, iar o parte dintre respondenți au menționat emisiunea
Teleenciclopedia (de pe canalul naţional de televiziune) ca fiind
emisiunea lor culturală preferată.

Graficul 11. Cele mai urmărite tipuri de emisiuni TV
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Programele TV cu conținut mixt (ficțional și non-ficțional)
înregistrează o durată totală a difuzării în creștere în perioada

25%

Programe de
viață spirituală

Emisiuni pentru copii

1990-2014; ulterior acestei perioade asistăm la o mică scădere
a duratei totale de difuzare.

Graficul 12. Durata de emisie programe TV cu conținut mixt (educație, artă și cultură, muzică, știință, viața spirituală)
(număr de ore)
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3.6 Nivelul de satisfacție
cu privire la oferta
de programe culturale TV
În continuare vom prezenta care este nivelul de satisfacție
al oamenilor față de oferta de programe și produse
culturale de televiziune. Peste jumătate dintre respondenți
(57%) sunt mulțumiți de calitatea programelor TV culturale,
17% sunt foarte mulțumiți și doar 9% au menționat că sunt
nemulțumiți. În ceea ce privește cantitatea de emisiuni sau
programe culturale de la televizor, aproape jumătate dintre
respondenți (42%) consideră că acestea nu sunt prea multe
în raport cu așteptările lor, iar 32% sunt indeciși. Putem
concluziona din analiza acestor date că cei mai mulți
oameni sunt de părere că ar putea fi difuzate mai multe
programe și emisiuni culturale la televizor.
Aproape jumătate dintre respondenți sunt de părere
că emisiunile culturale sunt de bună calitate, iar 34% sunt
mai degrabă indeciși cu privire la acest aspect. În acest
context, putem ridica o problemă privitoare la ceea ce
înțeleg oamenii prin emisiuni sau programe culturale sau
care ar trebui să fie conținutul unor astfel de emisiuni,
deoarece am înregistrat procente destul de ridicate cu
privire la numărul de emisiuni cu caracter cultural sau cu
privire la calitatea acestora. Mai mult, un procent foarte
mic dintre cei care au declarat că urmăresc emisiuni
culturale au putut să menționeze și un titlu de emisiune.
Amintim în acest context că în anul 2012 a fost suspendat
canalul naţional al televiziunii publice specializat pe
emisiuni culturale, care difuza cele mai multe programe
dedicate culturii, inclusiv transmisii de spectacole de
teatru, operă, concerte şi producţii muzicale de diferite
genuri, filme de artă, programe educative dedicate copiilor
şi tinerilor etc.

Graficul 13. Nivelul de satisfacție cu privire la calitatea
ofertei de programe culturale TV
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Nu mă uit la televizor
Foarte mulțumit
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Foarte nemulțumit

57%

Graficul 14. Percepția respondenților cu privire la numărul
de emisiuni / programe culturale de la televizor [Emisiunile /
programele culturale de la televizor sunt prea multe]
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Graficul 15. Percepția respondenților cu privire la calitatea
emisiunilor culturale [Emisiunile / programele culturale
de la televizor sunt de bună calitate]
Acord total

17%

2% 5%

Acord
Nici acord, nici dezacord

42%

Dezacord
Dezacord total

34%

Tendințele consumului de media în România între 2007 şi 2019 101
Oamenii își doresc să vadă mai multe emisiuni despre
sănătate (76%), își doresc mai multe filme noi în grila de
programe, mai multe emisiuni de divertisment, programe de
umor și documentare cu teme istorice, politice, religioase sau
economice. Doar 7% dintre respondenți au declarat că vor mai
multă publicitate și doar 2% își doresc mai multe emisiuni cu
caracter sportiv.
Graficul 16. Tipuri de emisiuni și programe pe care
respondenții și-ar dori să le vadă mai des la TV
Mai multe emisiuni despre sănătate

76%

Mai multe filme actuale / noi
67%
Mai multe emisiuni de divertisment

66%

Mai multe emisiuni / programe de umor

știri, comparativ cu celelalte categorii de vârstă. Totuși, dacă
comparăm preferințele tinerilor în materie de programe
urmărite la televizor, procentul tinerilor care se uită la știri este
similar cu al celor care se uită la emisiuni, filme sau seriale,
diferența fiind mică (45% se uită la știri zilnic, iar 48% se
uită la filme sau seriale zilnic la televizor). Pe de altă parte,
aceasta înseamnă un procent relativ ridicat de tineri care sunt
interesați în mod constant de actualități și își doresc să fie
informați cu privire la situațiile politice, sociale, economice etc.
în care trăiesc.
Graficul 17. Frecvența de consum de programe TV,
în funcție de vârstă (zilnic)
Știri

36 – 50 ani

56%

Pentru a înțelege mai bine cine sunt consumatorii de
programe TV și care este profilul acestora, am realizat o serie
de analize care au cuprins aspecte socio-demografice. Am
luat în considerare pentru analiză variabile precum: mediul de
rezidență, genul respondenților, nivelul de educație și nivelul
de venituri personale etc.
Conform datelor colectate în studiul nostru, frecvența
consumului de programe TV crește odată cu vârsta
respondenților. Cu cât crește vârsta respondenților, observăm
că interesul acestora pentru știri este tot mai ridicat, dar, prin
comparație cu acest tip de produs media, scade interesul
pentru emisiuni sau filme. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18
și 35 de ani se uită cel mai puțin la televizor pentru a vedea

Filme sau seriale
45%
45%
48%

18 – 35 ani

62%

Mai multe documentare cu teme istorice,
politice, religioase, economice

Emisiuni (orice fel)

74%
64%
63%

51 – 65 ani

86%
76%
68%

Peste 65 de ani

87%
78%
65%

În ceea ce priveşte diferențele înregistrate în funcție de
genul respondenţilor, ceva mai semnificative sunt procentele
pentru consumul de filme sau seriale, femeile alegând să
urmărească mai des la televizor programe de acest tip în
fiecare zi. În rest, preferințele pentru diverse categorii de
programe TV sunt omogene, fără diferențe notabile.
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Graficul 18. Frecvența de consum de programe TV,
în funcție de gen (zilnic)
Masculin
știri

emisiuni (orice fel)

Feminin
71%
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58%
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Tabelul 2. Nivelul de educație corelat cu frecvența de
vizionare a diverselor categorii de programe TV
Zilnic

O dată/de câteva ori
pe săptămână

Nivel de educație scăzut

72%

12%

Nivel de educație mediu

73%

14%

Studii postliceale

73%

10%

Nivel de educație ridicat

67%

18%

Zilnic

O dată/de câteva ori
pe săptămână

Nivel de educație scăzut

66%

20%

Nivel de educație mediu

66%

21%

Studii postliceale

68%

18%

Nivel de educație ridicat

59%

24%

V-ați uitat la televizor pentru
a viziona a viziona emisiuni
(orice fel)

O dată/de câteva ori
pe săptămână

Nivel de educație scăzut

67%

17%

Nivel de educație mediu

62%

19%

Studii postliceale

59%

28%

Nivel de educație ridicat

55%

27%

Graficul 19. Frecvența de vizionare a programelor TV
în funcție de mediul de rezidență

Frecvența de consum de programe TV este mai mare în
rândul respondenților cu nivel scăzut sau mediu de educație,
fie că vorbim de consumul de știri, emisiuni de orice fel sau
filme. De remarcat faptul că în rândul persoanelor cu nivel
ridicat de educație se înregistrează un consum ceva mai mare
de știri și emisiuni și un consum mai redus de filme.

V-ați uitat la televizor pentru
a viziona știri

Zilnic

Frecvența consumului de programe TV este relativ egală
în mediul urban și rural în ceea ce privește consumultuturor
categoriilor de programe TV , cu mici diferenţe în plus pentru
mediul rural, faţă de cel urban.

63%
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seriale
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70%
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În ceea ce privește corelația consumului cu nivelul de
venit individual, nu am identificat diferențe substanțiale între
respondenţi din punctul de vedere al frecvenţei cu care aceştia
se uită la televizor pentru a vedea știri. Așadar, atât persoanele
cu venituri mici, cât și cele cu venituri mari aleg să se uite la
televizor zilnic pentru a vedea programe de știri.
Pe de altă parte, am identificat o serie de diferențe în ceea
ce privește consumul zilnic de filme sau seriale. Persoanele fără
venit sau cu venituri mici se uită la aceste programe mai mult
decât persoanele cu venituri medii și peste medie. Persoanele
cu venituri personale de peste 5000 de lei aleg să se uite mai
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rar la televizor pentru a vedea filme sau seriale. Același lucru
este valabil și pentru vizionarea de emisiuni: persoanele fără
venituri sau cu venituri mici aleg să vadă emisiuni de orice fel
la televizor mai mult decât persoanele cu venituri mari.
În ceea ce privește nivelul de satisfacție față de programele
de la televizor, corelat cu o serie de variabile socio-demografice,
nu am identificat diferențe foarte mari între femei și bărbați,
cele două categorii fiind deopotrivă mulţumite de ceea ce
regăsesc la televizor. Am identificat însă diferențe în cazul
corelării nivelului de satisfacție față de programele de la
televizor cu nivelul de venit. Persoanele cu un nivel de venit mai
ridicat s-au declarat mai mulţumite în general de programele
de la televizor, în comparație cu persoanele fără venit personal
sau cu un venit mic. De asemenea, am constatat diferențe și
în ceea ce privește corelația cu mediul de rezidență. Astfel,
persoanele din mediul urban sunt mai puțin mulțumite de
oferta de programe de la televizor decât persoanele din mediul
rural. În acest caz datele pot fi explicate prin prisma faptului că
în mediul rural oamenii nu au acces la o diversitate foarte mare
de activități de timp liber, situație care este diferită de mediul
urban, în acest mediu existând repere de comparație cu alte
tipuri de activități de loisir; implicit, locuitorii din mediul urban
manifestă alte așteptări din punctul de vedere al calității sau al
diversității programelor de la televizor. Este posibil ca aceştia să
aibă așteptări mai mari de la programele de televiziune pentru
că agenda lor de timp liber poate fi diversificată și cu alte tipuri
de activități, în spațiul public sau acasă (de ex.: internet).
În ceea ce privește corelația dintre nivelul de satisfacție
al respondenţilor și vârsta acestora, rezultatele arată că
persoanele tinere, sub 35 de ani sunt cele mai mulțumite de
calitatea programelor de la televizor. Foarte interesant de
subliniat este faptul că, odată cu creșterea vârstei, scade
nivelul de satisfacție față de programele de la televizor, cei mai
nemulțumiți fiind respondenţii de 65 de ani și peste, deși sunt
categoria de vârstă care se uită la televizor cel mai mult într-o
zi. În contextul acestor rezultate, reamintim teoria sensibilității
- descrisă mai sus - și faptul că, cu cât o persoană privește

mai mult la televizor, cu atât tinde să fie mai nemulțumită, iar
satisfacția pe care o obține pe fondul acestui consum scade
constant, în timp ce crește nevoia de a privi și mai mult la
televizor, pentru a obține din nou satisfacție și pentru a retrăi
experiențe care înlocuiesc realitatea efectivă.
În continuare vom prezenta ce tipuri de programe și-ar dori
oamenii să regăsească mai mult la televizor, în funcție de o
serie de variabile socio-demografice: vârstă, educație, venit
personal, gen și mediu de rezidență.
În ceea ce priveşte nivelul de educație, persoanele cu un
nivel ridicat de educație își doresc să vadă mai mult emisiuni
pentru copii, în comparație cu persoanele cu un nivel de
educație scăzut. Persoanele cu un nivel de educație scăzut ar
dori mai multe știri la televizor, comparativ cu persoanele cu
nivel de educație ridicat, care au apreciat că nu ar fi nevoie de
mai multe programe de știri, diferența fiind de 21 de procente
între cele două categorii. Persoanele cu un nivel de educație
ridicat și-ar dori mai degrabă mai multe filme actuale/ noi,
mai multe documentare cu teme istorice, politice, religioase
sau economice, mai multe emisiuni culturale, despre artă și
istoria artei, arhitectură, mai multe emisiuni culinare, mai multe
programe de umor și mai multe emisiuni de sport. Persoanele
cu un nivel scăzut de educație vor ca la televizor să vadă mai
multe emisiuni culinare, mai multe emisiuni de divertisment și
mai multe emisiuni muzicale . Nu există o diferență esențială
în funcție de nivelul de educație pentru categoria de programe
și emisiuni de sănătate, atât persoanele cu un nivel ridicat de
educație, cât și persoanele cu un nivel scăzut de educație
menţionând în egală măsură că ar vrea ca pe viitor să vadă
mai des acest tip de produs media.
Raportat la variabila gen și tipurile pe programe pe care
oamenii și-ar dori să le vadă mai des, femeile își doresc mai
multe emisiuni pentru copii, mai multe emisiuni culinare, mai
multe emisiuni despre sănătate. În comparație cu preferințele
femeilor, bărbații își doresc mai multe emisiuni sportive, mai
multe știri, mai multe filme noi sau actuale, mai multe emisiuni
sau programe de umor.
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Din punctul de vedere al vârstei, constatăm că persoanele
de peste 50 de ani își doresc mai multe emisiuni de știri, mai
multe documentare cu teme istorice, politice, religioase sau
economice, emisiuni despre artă și istoria artei, arhitectură,
mai multe emisiuni culinare, mai multe emisiuni despre
sănătate. Persoanele mai tinere (18-35 de ani) își doresc să
vadă la televizor mai multe filme noi/ actuale, mai multe
emisiuni sportive, mai multe emisiuni muzicale, mai multe
emisiuni de divertisment și de umor.
Pentru variabila mediu de rezidență am înregistrat
următoarele diferențe în preferinţele legate de programele
TV ale respondenţilor: persoanele din mediile rurale ar vrea
să vadă mai multe emisiuni de știri, mai multe programe
de publicitate, mai multe emisiuni sportive; persoanele din
mediul urban și-ar dori mai multe filme noi/ actuale, mai
multe documentare cu teme istorice, politice, religioase sau
economice, emisiuni despre artă și istoria artei, arhitectură.
În legătură cu nivelul de venit personal, am identificat
faptul că cu cât nivelul de venit al unei persoane este mai
ridicat, cu atât aceasta își dorește să regăsească mai mult
la televizor următoarele tipuri de emisiuni și programe:
emisiuni pentru copii, documentare cu teme istorice, politice,
religioase sau economice, emisiuni despre artă și istoria artei,
arhitectură, emisiuni despre sănătate și emisiuni sportive.
Persoanele fără venit şi cele cu un nivel de venit sub mediu
își doresc să regăsească mai mult la televizor emisiuni de
divertisment, emisiuni culturale, filme actuale / noi și știri .

3.7 Consumul de emisiuni radio
În cadrul acestei secțiuni din capitol vom prezenta o
serie de date cu privire la consumul de radio și tipurile de
emisiuni pe care oamenii preferă să le asculte la radio. Dacă
în anul 2007 80%40 dintre respondenți au declarat că au
40 Barometrul de Consum Cultural, 2007, Centrul de Studii și Cercetări
în Domeniul Culturii https://www.culturadata.ro/wp-content/
uploads/2018/07/3_Barometrul_de_Consum_Cultural_2007.pdf

un aparat de radio în gospodărie, în anul 2019 doar 53%
dintre gospodării mai au în dotare un radio. În ultimii zece
ani aparatul de radio a pierdut din popularitate, iar astăzi îl
regăsim în 27% mai puține gospodării.
Graficul 20. Evoluția pe ani a procentului din populație
care deține un aparat de radio în gospodărie
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Spre deosebire de televiziune, programele de radio
au pierdut din consumatori, însă această situație poate
fi explicată și prin prisma faptului că a crescut numărul
de oameni care dețin alte tipuri de dispozitive, precum
telefoanele inteligente sau tabletele. Dintre respondenți,
33% au declarat că nu ascultă radio niciodată, iar 14% au
menționat că ascultă o dată sau de câteva ori pe săptămână
pentru știri. Dintre cei care ascultă programe radio, 40%
ascultă muzică zilnic, 38% ascultă știri în fiecare zi, iar 20%
ascultă emisiuni culturale.
Pentru cei mai mulţi dintre respondenţii care au răspuns
afirmativ la întrebarea dacă ascultă emisiuni la radio, durata
medie zilnică dedicată acestei practici este de 1-2 ore.
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În anul 2015, conform Barometrului de Consum Cultural41,
52% dintre români ascultau programe radio zilnic. Spre
deosebire de situația programelor cu caracter cultural de la
TV, în cazul radioului este interesant de punctat că un număr
mai mare dintre cei chestionați au putut nominaliza emisiunea
lor culturală preferată. Ca și în cazul programelor TV, cel mai
des menționate emisiuni culturale au fost cele cu conținut
muzical, în special cu genul de muzică folclor și muzică etno.
Au fost, de asemenea, nominalizate emisiunile culturale care
au ca principală tematică arta emisiuni despre biografii ale
unor pictori, scriitori și muzicieni.

Graficul 22. Ați folosit radioul pentru a asculta emisiuni
culturale?
Zilnic
O dată / de câteva ori pe săptămână
Lunar
O dată / câteva ori pe an
Niciodată

20%

Graficul 21. Ați folosit radioul pentru a asculta știri?
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51%

Zilnic
O dată / de câteva ori pe săptămână
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Lunar

12%

O dată / câteva ori pe an

Graficul 23. Ați folosit radioul pentru a asculta muzică?

Niciodată

Zilnic

32%

38%

O dată / de câteva ori pe săptămână
Lunar
O dată / câteva ori pe an
Niciodată

8%
7%

15%

29%
40%

6%
41 Carmen Croitoru, Anda Becuţ (coord.), Barometrul de Consum Cultural
2015. Preferințe, practici, tendințe, https://www.culturadata.ro/
wp-content/uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf,
Editura Pro Universitaria, Institutul Național pentru Cercetare și Formare
Culturală, p. 78
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18%
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Cele mai urmărite tipuri de emisiuni de radio sunt emisiunile
muzicale, cele de actualități şi emisiunile sportive. Cel mai puțin
sunt ascultate emisiunile de teatru radiofonic și emisiunile
pentru copii și tineret.
Graficul 24. Cele mai urmărite tipuri de emisiuni radio
în funcție de conținutul lor
Actualități
Sportive
Sociale

55%
37%
40%

Publicistice - diverse reportaje

33%

Economice

33%

De educație, știință, învățământ

33%

Literare și de artă

25%

Pentru copii și tineret

20%

Publicitate

23%

Teatru

21%

3.8 Consumul de radio în funcție
de variabile socio-demografice
În continuare vom prezenta care sunt trăsăturile sociodemografice generale ale ascultătorilor de programe radio.
Bărbații ascultă în general toate tipurile de emisiuni radio mai
mult decât femeile, excepție făcând emisiunile pentru copii și
tineret, pe care femeile le ascultă mai des. O posibilă explicație
este faptul că femeile ascultă aceste tipuri de emisiuni alături
de copii și tineri. Cea mai mare diferență între genuri a fost

înregistrată pentru emisiunile sportive, unde femeile ascultă
la radio cu 33% mai puțin decât bărbații acest tip de emisiune.
Tabelul 3. Tipuri de emisiuni radio urmărite de respondenți, în
funcție de gen
Masculin

Feminin

Actualități

Tipuri de emisiuni radio

61%

49%

Sportive

54%

21%

Sociale

45%

35%

Publicistice - diverse reportaje

36%

31%

Economice

38%

28%

Literare și de artă

28%

23%

Pentru copii și tineret

17%

22%

De educație, știință,
învățământ

36%

30%

Teatru

23%

20%

Muzicale

67%

60%

Publicitate

24%

21%

În general, persoanele din mediul rural ascultă mai des
aproape toate tipurile de emisiuni la radio, mai puțin programe
de teatru și muzică, care au un public mai mare în mediul
urban decât în rural. În procente egale pentru cele două medii
de rezidență sunt ascultate emisiunile de educație, știință și
învățământ (33%).
Tabelul 4. Tipuri de emisiuni radio urmărite de respondenți în
funcție de mediul de rezidență
Tipuri de emisiuni radio

Rural

Urban

Actualități

57%

53%

Sportive

42%

33%

Sociale

41%

39%

Publicistice – diverse reportaje

36%

31%

Economice

35%

31%
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Tipuri de emisiuni radio

Rural

Urban

Literare și de artă

26%

25%

Pentru copii și tineret

21%

19%

De educație, știință, învățământ

33%

33%

Teatru

18%

24%

Muzicale

59%

67%

Publicitate

24%

21%

Raportat la variabila vârstă, persoanele de peste 40 de
ani ascultă actualități, procentul crescând proporțional cu
înaintarea în vârstă. Persoanele de 65 de ani și peste care
ascultă emisiuni la radio în general, ascultă în special actualități
în proporție de 37%. În cazul emisiunilor de știri și actualități,
situația este similară cu cea a consumului de emisiuni de știri
de la televizor unde, de asemenea, odată cu creșterea vârstei,
crește și consumul de știri și actualități.
Emisiunile sportive și cele cu tematici sociale au mai
degrabă public în rândul tinerilor și al adulților de până în 64
de ani. Emisiunile publicistice, ce conțin diverse reportaje sunt
de interes pentru persoanele de peste 30 de ani. Emisiunile de
educație, știință, învățământ sunt de interes pentru persoanele
între 40 și 49 de ani și pentru cele de 65 de ani și peste. Cel
mai probabil persoanele de 65 de ani și peste au interes pentru
acest tip de emisiune în contextul în care au în familie copii
și tineri. Emisiunile de teatru sunt ascultate cel mai des de
persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste. O posibilă explicație
pentru această situație este legată de dorința oamenilor de
a consuma produse culturale din sfera artelor spectacolului,
pe care din diverse motive nu le pot accesa în spațiul public,
însă putem să explicăm acest procent și prin faptul că teatrul
radiofonic s-a bucurat de popularitate mult mai mare în trecut
decât în prezent. Cu o vechime de peste 80 de ani în România,
teatrul radiofonic s-a bucurat de popularitate, în special în
anii de dinainte de 1989, când televiziunea oferea o cantitate
limitată de materiale culturale, iar televizorul devenise din ce în
ce mai mult un mijloc de propagandă politică. Pe de altă parte,

teatrul radiofonic a fost foarte repede integrat în programul
de radio încă de la început, prima emisie radiofonică a unui
spectacol de teatru fiind difuzată în România în 1929, la nici doi
ani de la constituirea Societății de Difuziune Radiotelefonică
din România (192742).
Pe de altă parte, istoria radioului a fost puțin diferită de
cea a televizorului, a cărui intrare în spațiul public a fost
modelată de regimul politic al vremii. În perioada interbelică,
radioul nu reprezenta doar o manieră de comunicare în masă,
ci ajunsese să fie şi un simbol al vremii, prin vocile artiștilor,
scriitorilor, compozitorilor, actorilor, poeților etc.43 Mesajele
acestora deveniseră vectori pentru valorile sociale, pentru
tendințele și pentru stilul de viață al elitelor vremii. Aceștia au
fost considerați primii utilizatori ai radioului, vocile lor fiind cele
care au dat tonul unei noi culturi publice, care a influențat
nu doar consumul, ci și o nouă formă de stratificare socială
și culturală. Clasele sociale inferioare din anii 1920-1930 au
transformat posesia unui aparat de radio într-o gospodărie
într-o posesie de etichetă și statut social. Oamenii din clasele
de jos imitau valorile, credințele, stilul de viață, practicile și
manierele persoanelor de dincolo de microfonul radioului.44
Radioul devenise pentru acea vreme un indicator al bunăstării,
iar cei care vorbeau la radio au devenit modele și formatori de
opinie pentru ascultători. Posesia unui aparat de radio nu a
modificat doar căile și mijloacele de comunicare și informare
dintre oameni, ci pentru o vreme a stabilit şi noi raporturi de
putere în societate.45 Dacă în primul an de emisie radio numărul
abonaților a fost de 2000 de oameni (1927), la sfârșitul anului
1938, erau înregistrați 274.31446 de abonați.
42 Ioana Calen, Istoria media printre straturile de antene. (3) Perioada
de tranziţie și contemporană, disponibil la https://e-zeppelin.ro/
magik-istoria-media-printre-straturile-de-antene-perioada-interbelica/
43 Ibidem
44 Ibidem
45 Ibidem
46 Ibidem
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În ceea ce privește corelaţia dintre nivelul de educație
și tipurile de emisiuni urmărite la radio, persoanele cu
studii superioare ascultă mai des toate tipurile de emisiuni,
comparativ cu persoanele cu un nivel de educație scăzut.

Situația este diferită doar pentru conținutul cu caracter
publicitar, pe care persoanele cu nivel mediu de educație și
cele cu studii postliceale le ascultă mai des decât cele cu un
nivel de educație ridicat.

Tabelul 5. Tipuri de emisiuni radio urmărite de respondenți în funcție de educaţie
Ce tipuri de emisiuni radio

Nivel de educație scăzut

Nivel de educație mediu

Studii postliceale

Nivel de educație ridicat

Actualități

46%

55%

59%

59%

Sportive

29%

38%

45%

37%

Sociale

37%

38%

40%

46%

Publicistice – diverse reportaje

28%

33%

40%

35%

Economice

26%

31%

37%

39%

Literare și de artă

21%

24%

31%

29%

Pentru copii și tineret

19%

18%

31%

19%

De educație, știință, învățământ

24%

31%

43%

41%

Teatru

18%

21%

28%

21%

Muzicale

48%

62%

67%

74%

Publicitate

16%

24%

36%

19%

4. Concluzii
Cu o infrastructură domestică de distribuție foarte bine
dezvoltată, cu un nivel ridicat al orelor de emisie radio-tv, nu
este surprinzător faptul că mass-media clasică înregistrează un
nivel de consum de peste 80% la nivel național. Aceste rezultate
arată importanța mass-mediei în societatea românească și
ar trebui să responsabilizeze distribuitorii de programe de
radio-TV cu privire la calitatea ofertei, ținând cont de studiile
care au arătat impactul mass-mediei la nivelul stilului de viață
și al valorilor manifestate în societate.

mass-media. Frecvența consumului de știri crește odată cu
vârsta respondenților, în timp ce scade consumul de filme sau
emisiuni. Peste jumătate dintre respondenți sunt în general
mulțumiți de calitatea programelor de la TV.

Oamenii se uită în fiecare zi la televizor pentru a urmări
știri, filme sau emisiuni de orice fel. Rezultatele confirmă astfel
funcțiile de informare și divertisment pe care le îndeplinește

Potrivit rezultatelor studiului, cu cât vizionarea de programe
TV este mai rară, cu atât creşte gradul de satisfacţie faţă de
aceste programe. Cu alte cuvinte, expunerea mai frecventă la

Oamenii își doresc cel mai mult să vadă la TV mai multe
emisiuni despre sănătate, mai multe filme noi în grila de
programe, mai multe emisiuni de divertisment, programe de
umor și documentare cu teme istorice, politice, religioase sau
economice.
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mass-media obișnuiește consumatorul cu un nivel scăzut al
calităţii ofertei și îi atenuează atitudinea critică față de oferta
de programe TV.
În ultimii zece ani aparatul de radio a pierdut din
popularitate, iar astăzi îl regăsim la nivel național în mai puține
gospodării. Spre deosebire de programele TV, programele de
radio au pierdut din consumatori, însă dintre cei care ascultă
programe la radio, cei mai mulți respondenți fac acest lucru
1-2 ore pe zi, în medie.
Cele mai urmărite tipuri de emisiuni de la radio sunt
emisiunile muzicale, cele de actualități, şi emisiunile sportive.
Cel mai puțin sunt ascultate emisiunile de teatru radiofonic și
emisiunile pentru copii și tineret.
În general, persoanele din mediul rural ascultă mai des
aproape toate tipurile de emisiuni la radio, mai puțin emisiunile
ce cuprind programe de teatru și muzică, care au un public mai
mare în mediul urban decât în cel rural.
Preferințele culturale ale oamenilor sunt în strânsă legătură
și depind de mulți factori, dar educația este unul dintre cei mai

importanți – atât educația ce ține de școală, cât și educația
socială prin promovarea unor modele și a unor valori pe care
le generează orice entitate formatoare de opinii sau modele.
Educarea populației cu privire la importanța unui consum ce
promovează conținut de calitate este unul dintre aspectele
care ar putea să ofere o altă traiectorie pentru practicile de
consum pe viitor.
Gusturile culturale se formează încă din etapa de socializare
în cadrul familiei și al școlii, dar și sub influența mass-mediei.
Prin urmare, aceşti factori de educare a generaţiilor tinere
ar trebui să inculce valori care să îi transforme pe oameni în
agenți mai critici cu privire la ceea ce consumă. Educația poate
deveni un instrument pentru dezvoltarea capacităţii oamenilor
de a critica și de a evalua calitatea conținutului media, ceea
ce poate determina schimbarea ofertei. Participarea la artele
spectacolului, spre exemplu, este o consecință a educației
timpurii, așa cum este și lectura. Prin educarea publicului,
inclusiv prin oferta de programe radio-TV, se pot forma
așteptările cu privire la calitatea și valoarea culturală a unui
bun sau serviciu cultural.
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5. Anexe
Tabelul 6. Tipurile de programe pe care iși doresc respondenții să le vadă mai des la televizorr
Da

Nu

Total

Mai multe emisiuni pentru copii

27%

73%

100%

Mai multe emisiuni de știri

33%

67%

100%

Mai multe filme actuale / noi

67%

33%

100%

Mai multe documentare cu teme istorice, politice, religioase, economice

56%

44%

100%

Mai multe emisiuni culturale, despre artă și istoria artei, arhitectură etc.

50%

50%

100%

Mai multe emisiuni culinare

41%

59%

100%

Mai multe emisiuni despre sănătate

76%

24%

100%

Mai multe emisiuni muzicale

54%

46%

100%

7%

93%

100%

Mai multă publicitate
Mai multe emisiuni de divertisment

66%

34%

100%

Mai multe emisiuni / programe de umor

62%

38%

100%

2%

98%

100%

Mai multe emisiuni sportive

Tabelul 7. Tipurile de emisiuni radio pe care le urmăresc respondenții în funcție de vârstă
18 - 29 ani

30 - 39 ani

40 - 49 ani

50 - 64 ani

65 ani şi peste

Actualități

Ce tipuri de emisiuni radio

12%

17%

26%

28%

37%

Sportive

33%

64%

59%

59%

55%

Sociale

32%

39%

39%

38%

37%

Publicistice – diverse reportaje

30%

41%

43%

40%

44%

Economice

27%

35%

25%

33%

36%

Literare și de artă

18%

32%

39%

37%

36%

Pentru copii și tineret

15%

20%

25%

17%

20%

De educație, știință, învățământ

20%

30%

41%

32%

39%

Teatru

11%

12%

23%

22%

34%

Muzicale

65%

67%

73%

58%

56%

Publicitate

22%

18%

21%

25%

26%

Bibliografie 111

6. Bibliografie
Angèle Christin, Philippe Coulangeon, Olivier Donnat. Cultural participation, cohort effects, and higher education (1981-2012). 2016.
ffhalshs-01400391, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01400391/document, p. 4
Bruno S. Frey, “Economics of Happiness”, accesat la https://books.google.ro/books?redir_esc=y&id=JZ7uDwAAQBAJ&q=television#v=
snippet&q=television&f=false, p. 51
Bruno S. Frey et al., “Does watching TV make us happy?”, Journal of Economic Psychology 28 (2007) 283–313
Barometrul de Consum Cultural, accesat la https://www.culturadata.ro/publicatii/?search=&order_orderby=DESC_
date&tag%5B%5D=Barometrul+de+Consum+Cultural
Barometrul de Consum Cultural, 2007, Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii, accesat la https://www.culturadata.ro/
wpcontent/uploads/2018/07/3_Barometrul_de_Consum_Cultural_2007.pdf
Carmen Croitoru, Anda Becuţ (coord.), Barometrul de Consum Cultural 2015. Preferințe, practici, tendințe, accesat la https://www.
culturadata.ro/wp-content/uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf, Editura Pro Universitaria, Institutul
Național pentru Cercetare și Formare Culturală, p. 68.
Carmen Croitoru, Anda Becuţ (coord.), Barometrul de Consum Cultural 2015. Preferințe, practici, tendințe, https://www.culturadata.
ro/wp-content/uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf, Editura Pro Universitaria, Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală, p. 78
Calen, Ioana. Istoria media printre straturile de antene. (3) Perioada de tranziţie și contemporană, disponibil la https://e-zeppelin.
ro/magik-istoria-media-printre-straturile-de-antene-perioada-interbelica/.
Gust Lauren. Defrosting Dinner: The Evolution of Frozen Meals in America, Intersect, Vol. 4, Nr. 1 (2011), Massachusetts Institute
of Technology
Jean-Jacques Peters, A History of Television, Bruxelles, accesibil la http://arantxa.ii.uam.es/~jms/tvd/tv_history.pdf
Media Use in the European Union, Standard Eurobarometer 82, noiembrie 2014, disponibil la https://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/archives/eb/eb82/eb82_media_en.pdf.
One Television Year in the World, 2018, studiu al Eurodata TV Worldwide; comunicat de presă disponibil la https://www.glancemediametrie.com/en/one-television-year-world https://www.statista.com/statistics/422719/tv-daily-viewing-time-europe
Programul Healthy People 2020, disponibil la https://www.healthypeople.gov/2020/About-Healthy-People
Rachel Krantz-Kent, “Television, capturing America’s attention at prime time and beyond,” Beyond the Numbers: Special Studies
and Research, vol. 7, no. 14 (U.S. Bureau of Labor Statistics, septembrie 2018), https://www.bls.gov/opub/btn/volume-7/pdf/
television-capturing-americas-attention.pdf, p. 2
Sari Edelstein. Nutrition in Public Health, 2018, Jones & Barlett Learning, Burlington, MA, p. 212
Steven Reiss, James Wiltz, “Why People Watch Reality TV”, Media Psychology, 6, 2004, 363–378, The Ohio State University, pp. 365-366.
Wheeler, Katherine S., “The Relationships Between Television Viewing Behaviors, Attachment, Loneliness, Depression, and
Psychological Well-Being” (2015). University Honors Program Theses. 98, Georgia Southern University, p. 32

Turismul cultural, între teorie
și practica de vizitare
Autori: Octavian Arsene,
		
Mihai Vintilă Mihăilescu

Cuprins
1. Introducere .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
2. Concepte teoretice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

118

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

121

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

123

2.1 Reflectarea patrimoniului cultural în actele normative .
2.2 Formele principale ale turismului cultural .
2.3 Turismul cultural în cifre .

3. Vizitarea obiectivelor turistice / culturale în anul 2019 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
4. Concluzii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
5. Bibliografie

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

135

Introducere 117

1. Introducere
„Turismul este cultură”1. Nimic mai adevărat, dacă ne gândim
că forma primordială a turismului a fost turismul cultural,
cu referire la ”Grand Tour” (momentul în care tinerii englezi
înstăriți descopereau cultura altor țări), din sec. XVI2. Probabil că
această dorință de descoperire a patrimoniului cultural i-a făcut
pe cercetători să considere turismul o ”experiență culturală”3.
Afirmația este întărită inclusiv de comportamentul turiștilor din
zilele noastre, când oamenii sunt mai dispuși să viziteze o galerie
de artă sau un muzeu în afara țării lor decât în țara din care
provin. Constatarea este valabilă și la noi, dacă ne gândim că
mulți români descoperă cultura altor țări, ceea ce este foarte
bine, dar nu cunosc destinațiile unice ale României.

2. Concepte teoretice
1 2 3

În lucrarea ”The impact of culture on tourism”4, OCDE
subliniază în mod accentuat importanța culturii și a turismului
ca elemente determinante în creșterea gradului de atractivitate
și competitivitate la nivelul unei destinații turistice5. Cultura
este considerată un element a cărui importanță crește în
cadrul produsului de turism cultural și care creează diferența
1 Urry, J. (1990), apud Seyed Sina Mousavi, Naciye Doratli, Seyed Nima
Mousavi şi Fereshte Moradiahari, Defining Cultural Tourism, International
Conference on Civil, Architecture and Sustainable Development (CASD –
2016), Dec., 1-22016 Londra (UK), p. 70
2 Seyed Sina Mousavi, Naciye Doratli, Seyed Nima Mousavi şi Fereshte
Moradiahari, Defining Cultural Tourism, International Conference on Civil,
Architecture and Sustainable Development (CASD – 2016), Dec., 1-22016
Londra (UK), p. 70
3 MacCannell (1993), apud Seyed Sina Mousavi, Naciye Doratli, Seyed Nima
Mousavi şi Fereshte Moradiahari, Defining Cultural Tourism, International
Conference on Civil, Architecture and Sustainable Development (CASD –
2016), Dec., 1-22016 Londra (UK), p. 70
4

OECD, 2009, The impact of culture on tourism, OECD Publishing, Paris, p. 9 –
11, lucrare editată sub responsabilitatea Secretarului General, Sergio Arzeni,
autor principal Greg Richards, manager Alain Dupeyras și Hyunhwan Kim

5 Idem, p. 9

Dincolo de o definiție care, de multe ori, nu poate evidenția
amploarea fenomenului, turismul cultural este puntea de
legătură dintre culturi, care, în principiu, ar trebui să ne facă
să fim mai deschiși la minte și la inimă, să înțelegem mai bine
lumea și să ne înțelegem mai bine, este forma de turism fără
”graniță”, fără ”limite”; pragmatic spus, este forma de turism
esențială pentru România.
În același timp, o eventuală suprapunere a turismului
cultural peste spațiul rural, în cazul României, constituie o
modalitate concretă de dezvoltare a unei noi conștiințe asupra
patrimoniului existent la nivelul unei destinații turistice.

dintre diferite destinații turistice de pe glob6 . În aceeaşi lucrare
se subliniază faptul că cel mai mare succes îl au acele destinații
turistice care ”recunosc” relațiile dintre turism și cultură7.
Este evident că între turism și cultură există o relație foarte
complexă, cu implicații directe în definirea termenului de turism
cultural.
Există două motive importante pentru care definirea
turismului cultural este dificilă:
a)

în primul rând, dificultatea definirii termenului „cultură”,
implicit diferența de opinie a oamenilor de știință, de la
antropologi la sociologi (și nu numai) privind sintagmele
”cultură” şi ”civilizație” și relaţia dintre acestea.
Parcurgerea lucrărilor de specialitate nu face decât
să adâncească sentimentul de nesiguranță pentru un
cititor obișnuit, iar eventuala parcurgere a celor peste
două sute de definiții pentru sintagma ”cultură” este
destul de dificilă pentru un om din domeniul turismului.

6 Idem, p. 9
7 Idem, p. 12
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Din acest motiv am revenit la Dicționarul Explicativ al
Limbii Române (DEX 2009), conform căruia „cultura”
se definește ca fiind „totalitatea valorilor materiale și
spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare
pentru comunicarea acestor valori”8. O a doua definiție
foarte clară pentru ”cultură” este cea preluată de
Gheorghiță Geană de la Simion Mehedinți; conform
acestei definiţii, cultura reprezintă „suma tuturor
creațiilor sufletești (intelectuale, etice și estetice) care
înlesnesc adaptarea individului la mediul social”,
incluzând astfel știința, arta și religia9.
În ”Dicționar de terminologie turistică”, unde este inclusă
una dintre primele definiții pentru turismul cultural, putem
observa o corespondenţă destul de bună a termenului de
turism cultural cu cel de cultură (definită cf. DEX 2009 şi
Mehedinţi) . Astfel, turismul cultural este o „formă de turism
practicată în scopul satisfacerii necesităților spirituale, al
desăvârșirii formării culturale de acele persoane care caută
inspirații artistice și culturale. Această formă include locuri
istorice, vizite la muzee, galerii de artă, turnee muzicale
etc.”10. Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în
Turism a elaborat de-a lungul timpului mai multe definiții
pentru turismul cultural, atât preluate de la organisme/
organizații internaționale, cât și elaborate de specialiștii din
cadrul institutului. Turismul cultural este văzut ca „forma de
turism care se diferențiază de celelalte forme de turism prin
aceea că permite, prin gama acțiunilor sale, cunoașterea și
aprecierea bunurilor culturale ale unei țări și poate stimula
activitățile cu caracter creator”11. În definiția preluată de la
Organizația Mondială a Turismului, Marian Busuioc vede în
8 https://dexonline.ro/definitie/CULTÚRĂ
9 Geană, G., 1999, Simion Mehedinți. Civilizație și cultură. Îngrijirea ediției,
studiu introductiv și note de Gheorghiță Geană, București: Editura Trei
10 Stăncioiu, A.F., 1999, Dicţionar de terminologie turistică, Bucureşti: Editura
Economică, p. 204
11 Ministerul Turismului, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism,
București, 1995, Studiu de valorificare prin turism a potenţialului culturalistoric al României şi de promovare a acestuia pe piaţa internaţională

turismul cultural ”deplasarea persoanelor în scopuri culturale,
cum ar fi călătoriile de studii, motivația artistică, participarea
la evenimente culturale, festivaluri, vizitarea siturilor istorice și
a monumentelor12. Consiliul Internațional pentru Monumente
și Situri Istorice (ICOMOS) consideră turismul cultural o „formă
de turism al cărui scop este, printre altele, descoperirea
monumentelor și siturilor”13.
b)

Diferențele de viziune asupra turismului cultural; acesta
este văzut fie ca o formă de turism ”umbrelă” care
include multe alte forme (tipuri), fie ca inclus într-o
altă formă de turism. De exemplu, sunt specialiști din
domeniul turismului care menționează că turismul
cultural include turismul rural și specialiști care consideră
că turismul cultural este inclus în turismul rural.

2.1 Reflectarea patrimoniului
cultural în actele normative
Este normal ca cele mai multe acte normative care, sub
o formă sau alta, influenţează patrimoniul cultural sau sunt
influenţate de acesta, să se refere direct de domeniul culturii.
În același timp există acte normative referitoare la alte domenii
care influențează / sunt influențate de patrimoniul antropic și
natural, cum ar fi dezvoltarea regională, turismul, mediul sau
sănătatea.
Unul dintre cele mai importante acte normative de interes
pentru studiul de faţă este Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse
turistice14, aprobată prin Legea nr. 190/2009.
12 Busuioc, M. F., 2008, Strategii de dezvoltare şi promovare a turismului
cultural în România, Bucureşti: Editura Universitară
13 Definiţie preluată de la ICOMOS de către Richards, G., 2003, What is
Cultural Tourism? In: van Maaren, A. (ed.), Erfgoed voor Toerisme, Weesp:
Nationaal Contact Monumenten.
14 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99417
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Inițial, actul normativ a inclus 1.102 unități administrativteritoriale (UAT) din România cu potențial turistic mare și foarte
mare, evaluate în baza a patru criterii (resurse naturale, resurse
antropice, infrastructură specific turistică și infrastructură
tehnică). Aceste unităţi administrativ-teritoriale cuprind 78 de
municipii (7% din numărul total al UAT incluse), 150 de orașe
(13,7% din numărul total de UAT incluse) și 874 comune (79,3
% din numărul total de UAT incluse).
Studierea destinațiilor turistice prin prisma actului normativ
menționat are o importanță teoretică și practică foarte mare.
În primul rând, permite, în mod normal, elaborarea unor planuri
de investiții în concordanță cu cerinţele de conservare sau de
dezvoltare a patrimoniului cultural sau natural al destinaţiilor.
În al doilea rând, permite elaborarea unor politici publice la
nivel local, regional sau național aferente acestui patrimoniu. În
al treilea rând, ar trebui să determine autoritățile publice locale
să realizeze un audit al destinației turistice care să stabilească
o identitate corectă a acesteia, şi, implicit, să ducă la crearea
unei imagini a destinaţiei. În plus, cu sprijinul specialiștilor din
domeniu, se poate realiza o corelare mai precisă cu destinațiile
etnografice (”țări”, ”ținuturi”), cu implicații asupra conservării
patrimoniului material și imaterial din spațiul rural.
Un al doilea act normativ important, Hotărârea de Guvern
nr. 852/200815, reglementează atestarea staţiunilor turistice.
Conform acestei Hotărâri, în România sunt atestate circa
126 de stațiuni turistice, dintre care 60% de interes local și
40% interes național. Printre acestea sunt incluse și stațiunile
balneare și balneoclimatice, mai puțin Bizușa (județul Sălaj) și
Nicolina (județul Iași).
Dintre cele 126 de stațiuni, 23 (circa 18%) au potențial turistic
antropic. Patru stațiuni dețin monumente incluse pe Lista
Patrimoniului Mondial UNESCO: Bârsana (județul Maramureș),
Gura Humorului și Sucevița (județul Suceava), Horezu (județul
Vâlcea – oraș inclus în patrimoniul UNESCO atât cu mânăstirea,
cât și cu ceramica de Horezu). Trebuie subliniat acest aspect,
15 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225225

deoarece, conform actelor normative existente, o stațiune
este definită în primul rând prin patrimoniul natural, nu și prin
patrimoniul antropic!
În plus pe lângă staţiunile menţionate există şi alte UAT în
care patrimoniul cultural are un rol determinant în dezvoltarea
destinației turistice: Botiza (județul Maramureș), Bran, Râșnov,
(județul Brașov), Cârțișoara, Cisnădie (județul Sibiu), Târgu
Neamț (județul Neamț) etc. Acestora li se adaugă trei stațiuni
balneoclimatice care au potențial turistic atât natural, cât și
antropic (Băile Turda, Ocna Șugatag, Bazna). Se poate observa
din enumerarea de mai sus o serie de aspecte surprinzătoare:
Bârsana sau Sucevița, destinații rurale, cu monumente
incluse în lista patrimoniului mondial UNESCO au luptat să
devină stațiuni, punând în plan secund ceea ce dă identitatea
destinației, neexploatând imaginea identitară, de unicat prin
monumentul existent! O situație similară găsim la Bran sau
Cârțișoara (cine își poate închipui că satul lui Badea Cârțan
devine stațiune, dar nu-și promovează identitatea?!). De fapt,
aceasta este una dintre situațiile regretabile în care o destinație
turistică dorește să se ”reinventeze”, uitându-și identitatea!
Pornind de la faptul că există specialiști care includ în
turismul cultural vizitarea parcurilor naționale și naturale16, am
făcut un studiu pentru a evalua numărul destinațiilor / UAT
incluse în parcuri care au (și) potențial antropic, deci care pot
dezvolta produse turistice specifice.
Au fost analizate 27 de parcuri, dintre care 13 naționale și
14 naturale.
16 Parcurile naţionale sunt acele arii naturale protejate al caror scop este
protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul
biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub
aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic,
speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri
ştiinţifice, educative, recreative şi turistice. Parcurile naturale sunt acele arii
naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor ansambluri
peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul
timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau
culturală, deseori cu o mare diversitate biologică. (Anexa nr. 1 la Ordonanța
de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice)
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În cele 13 parcuri naționale analizate există 89 de unităţi
administrativ-teritoriale. Dintre acestea, patru au potențial
antropic exclusiv: Bumbești-Jiu, jud. Gorj (Parcul Național Defileul
Jiului), Costești, jud. Vâlcea (Parcul Național Buila Vânturarița),
Reșița, jud. Caraș Severin (Parcul Național Semenic Cheile
Carașului), Tismana, jud. Gorj (Parcul Național Domogled – Valea
Cernei). Alte patru au potențial antropic și natural: Anina, jud.
Caraș Severin (Parcul Național Semenic Cheile Carașului), Bran,
jud. Brașov (Parcul Natural Bucegi), Bilbor, jud. Harghita (Parcul
Național Călimani), Rodna, jud. Maramureș (Parcul Național
Munții Rodnei). Deci, mai puțin de 9% din aceste UAT au (şi)
potenţial antropic.
În cele 14 parcuri naturale există 135 de UAT Dintre acestea,
16 au potențial antropic exclusiv, iar 7 au potențial antropic
și natural. Din prima categorie cele mai cunoscute destinații
turistice sunt Arad, Brăila și Galați (reședințe de județ),dar și
Orăștioara de Sus (pe teritoriul căreia sunt o parte din cetățile
dacice), Agapia şi Hârșova. În a doua categorie sunt incluse,
printre altele, Baia de Aramă – Mehedinți, Bran – Brașov și
Densuș – Hunedoara. Aşadar, puțin peste 17%.
Pe de altă parte, trebuie subliniat şi faptul că există o serie de
destinații care, în ciuda potențialului natural, sunt recunoscute
ca destinații ”culturale”: Sinaia (Castelul Peleș și Muzeul George
Enescu, care este şi o componentă a Festivalului George
Enescu), Bran (castelul are cel mai mare număr de vizitatori
din România), zona etnografică Plaiul Cloșanilor, care se
suprapune Geoparcului Platoul Mehedinți, Țara Hațegului, care
se suprapune cu Geoparcul Dinozaurilor, sudul județului Caraș
Severin - recunoscut prin minoritățile culturale, Agapia, Rona de
Sus şi multe altele.
În concluzie, se poate spune că în cazul destinaţiilor turistice
incluse în parcurile naţionale sau naturale patrimoniul antropic
are o contribuţie importantă la dezvoltarea generală a turismului,
respectiv a localităţilor, în ciuda procentelor reduse de UAT-uri cu
potenţial turistic antropic. În unele cazuri (de ex.: Parcul Natural
Grădiștea Muncelului-Cioclovina), se poate spune că patrimoniul
cultural este predominant. În acest caz este regretabil că nu s-a

putut dezvolta un parc cultural asemănător Parcurilor Culturale
din Aragon17.
Celor peste o sută de stațiuni turistice din România li se
adaugă 33 de stațiuni pentru turismul de sănătate (29 de
stațiuni balneoclimatice și 4 stațiuni balneare), în ciuda unui
potențial natural mult superior.18
În mod normal, stațiunile de acest tip trebuie să evidențieze
potențialul natural, respectiv factorul natural terapeutic. Cu
toate acestea, există staţiuni balneoclimatice cu potenţial
turistic mare (Turda, jud. Cluj) şi foarte mare (Ocna Şugatag,
jud. Maramureş şi Bazna, jud. Sibiu), ale căror resurse
dominante sunt deopotrivă naturale şi antropice. Un potenţial
turistic foarte mare are şi staţiunea Nicolina, jud. Iaşi, cu
resurse dominante antropice.19
Dintre staţiunile balneare, două au potenţial turistic
foarte mare şi resurse dominante antropice: Techirghiol (jud.
Constanța) şi Băile Govora (jud. Vâlcea). În acest context
trebuie subliniat că stațiunea Techirghiol a fost singura
stațiune din România inclusă în itinerariul european al orașelor
termale istorice.20
Strict aritmetic, numărul stațiunilor în care patrimoniul
antropic apare ca dominant este redus. Dar există o serie de
stațiuni recunoscute pentru patrimoniul cultural, chiar dacă
potențialul antropic nu este recunoscut prin actele normative;
este cazul staţiunii balneare Băile Herculane, jud. Caraş Severin
(pentru artefactele din perioada romană), dar şi al unor staţiuni
balneoclimatice precum: Geoagiu Băi, jud. Hunedoara (pentru
17 Legea nr. 12, ”Legea Parcurilor Culturale din Aragon”, 3.12.1997, Buletinul
Oficial din Aragon, nr. 143, decembrie 1997, https://www.boe.es/buscar/
pdf/1997/BOE-A-1997-28065-consolidado.pdf
18 H.G. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi
balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori
naturali de cură
19 Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional
Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
20 idem
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patrimoniul arheologic din perioada romană), CălimăneștiCăciulata, jud. Vâlcea (pentru patrimoniul arhitectural istoric),
Mangalia, jud. Constanța (ruinele Cetății Callatis), Vatra Dornei
– Suceava (arhitectura laică a Ținutului Dornelor, cazinoul din
centrul stațiunii), Ocna Sibiului (arhitectura Secession) etc.
În concluzie, unele staţiuni balneare sau balneoclimatice, pe
lângă forma principală (consacrată) de turism, oferă condiții
foarte bune şi pentru practicarea altor forme de turism, în
mod special ecoturism sau turism cultural, în funcție de zona
în care sunt amplasate. În unele cazuri, cele trei forme de
turism coexistă şi uneori sunt completate de alte forme – de
exemplu, turismul montan (în Călimănești, Vatra Dornei, Băile
Herculane etc.). De fapt, în ultimii ani, multe stațiuni cu profil
balnear sau balneoclimatic devin mici baze pentru turismul
cultural, îmbinat cu cel montan (eventual cu componente de
ecoturism) și, bineînțeles, cu turismul de sănătate.

2.2 Formele principale ale
turismului cultural
Complexitatea termenului de ”cultură” – şi, implicit, a celui
de ”turism cultural” – are implicații și asupra tipurilor de turism
care sunt incluse sub”umbrela” turismului cultural. O cercetare
simplă care a inclus atât studii ale unor organizații internaționale
(Organizația Mondială a Turismului – O.M.T.), cât şi mai multe
studii elaborate de către Institutul Național de Cercetare și
Dezvoltare în Turism şi opinii ale specialiștilor din țară sau
străinătate, arată o multitudine de forme de turism (de la
turismul rural la pelerinaje) care sunt definite ca turism cultural.
În acest context trebuie spus că, pe plan mondial, O.M.T.
menţionează șase motivații privind turismul: a) loisir, recreere
și vacanțe; b) vizite la rude și prieteni; c) afaceri și motive
profesionale; d) sănătate (tratament balneo-medical); e) religie
și pelerinaje; f) altele. Se poate observa că nu este menţionată
cultura, dar sunt menţionate religia și pelerinajele, care sunt
parte a fenomenului cultural, implicit a turismului cultural.

Pornind de la patrimoniul cultural al României, laic sau
religios, specific zonelor rurale sau urbane, zonelor industriale
sau zonelor etnografice, indiferent de tipul de monument
(”monumente și ansambluri de arhitectură” sau ”monumente
și situri arheologice” – P.A.T.N. Secțiunea 3, Legea 5/2000),
indiferent de tipul de monument istoric (monument, ansamblu
sau sit – Legea nr. 422/2001), de la patrimoniul material la cel
imaterial, de la peisajul diferit al zonelor montane, submontane
sau de câmpie, de la stilurile arhitectonice specifice României
la cele cu influenţe occidentale (Vauban, cistercian, Secession,
romanic, gotic, baroc etc.), este evident că turismul cultural din
România are o complexitate unică printre formele de turism din
țara noastră și, în același timp, reprezintă cea mai valoroasă
formă de turism.
Foarte important este faptul că, indiferent de ce formă
de turism este inclusă în turismul cultural la modul general,
aceasta poate fi practicată la nivelul diferitelor destinații
turistice din România. Un al doilea aspect, de asemenea foarte
important, este faptul că, de multe ori, patrimoniul antropic și
patrimoniul natural dezvoltă un fel de ”marcă” pentru diferite
destinații: Bucovina, Maramureșul (indiferent de destinațiile
etnografice din cele două regiuni), Țara Hațegului, Țara Moților,
Ținutul Cloșanilor, Pasul Rucăr-Bran, Mărginimea Sibiului etc..
Revenind la formele de turism cultural, fără a aprofunda
foarte mult, în cadrul cercetării am identificat 15 forme de turism
incluse în turismul cultural. Acestea sunt, în ordinea frecvenţei
menţionării lor în cadrul cercetării: festivaluri (7 mențiuni);
pelerinaje (completate sau nu de turism religios), turism rural
(combinat sau nu cu turism etnografic) și circuite culturale
(câte 6 mențiuni); turism pentru tineret - inclusiv componentă
educativă (5 mențiuni); turism urban, turism gastronomic (câte
4 mențiuni); circuite/călătorii tematice (3 mențiuni); turism
industrial (incluzând sau nu turismul tehnic), vacanțe active
(tabere arheologice, tabere de arhitecți), schimb de artiști, vizită
în parcuri naturale sau naționale (câte 2 mențiuni); memorial
(case memoriale), turism oenologic, sate de vacanțe în mediu
rural (câte o mențiune).
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Definirea acestor forme de turism şi trasarea unor limite
foarte clare între ele sunt, evident, dificile. Totul devine cu atât
mai dificil cu cât mulți specialiști includ turismul cultural în
turismul rural, sau în turismul urban. Deci, exact invers decât
ce reiese din cele mai sus.
Se poate observa că principala formă a turismului cultural
este participarea la festivaluri, evenimente culturale și alte
activităţi similare. De fapt, Seyed Siva Mousavi consideră că
participarea la o gamă largă de manifestări culturale cum ar fi
cele legate de patrimoniu, folclor etc. constituie principala formă
de ”turism cultural21. Dacă ne gândim la Festivalul ”George
Enescu” (care a captat atenția a 250 mii spectatori22), Festivalul
de Teatru de la Sibiu (123 mii spectatori în ultima zi23) sau Untold,
din Cluj (370 mii în patru zile24) afirmația este corectă inclusiv în
România. În acest context trebuie amintit că județul Constanța
are aproape 444 mii turiști în vârf de sezon (august, 2019), cu
circa 90.000 locuri de cazare25, iar Castelul Bran – cel mai vizitat
muzeu din țară are într-un an peste 880 mii vizitatori.26
Revenind la formele de turism cel mai des amintite, subliniez
că, dacă sunt luate împreună circuitele culturale și circuitele
tematice care, în principiu, sunt greu de definit separat, se poate
remarca imediat că acestea sunt cele mai numeroase (nouă
mențiuni). Lor li se adaugă turismul rural (inclusiv etnografic)
21 Seyed Sina Mousavi, Naciye Doratli, Seyed Nima Mousavi şi Fereshte
Moradiahari, Defining Cultural Tourism, International Conference on Civil,
Architecture and Sustainable Development (CASD – 2016), Dec., 1-22016
Londra (UK), p. 73
22 https://www.festivalenescu.ro/comunicate-de-presa/
festivalul-international-george-enescu-editia-2019-la-final/
23 https://www.agerpres.ro/cultura/2019/06/24/fits-123-000-de-spectatoriin-ultima-zi-de-festival-un-record-pentru-spectacolele-de-teatru-de-lasibiu--330511 (consultat la 22 octombrie 2020)
24 https://www.mediafax.ro/life-inedit/untold-2019-peste-372-000-de-participantiinregistrati-in-cele-patru-zile-de-festival-18264014

şi pelerinajele (care ar trebui delimitate de turismul religios).
Cele patru forme de turism menționate în rândurile de mai sus
sunt de fapt ”coloana vertebrală” a turismului cultural. Poate
este surprinzător, ținând cont de datele statistice, că turismul
urban nu este menționat printre acestea. Dar e foarte aproape
de cele mai importante forme de turism cultural. În același
timp, este foarte dificil să realizezi o demarcare/delimitare între
festivalurile din spațiul urban și turismul urban. Din păcate, nu
există cercetări pe această temă în acest moment.
În urma cercetării literaturii de specialitate, s-a observat
faptul că în definirea conceptului au fost identificate două
abordări diferite privind turismul cultural27. Prima pune
accentul pe situri și monumente, dar cuprinde şi alte forme
de manifestare culturală; astfel, în această abordare, turismul
cultural include:
• siturile și muzeele arheologice;
• arhitectura (ruine, clădiri faimoase, orașe);
• arta, sculptura, meșteșuguri, galerii de artă, festivaluri,
evenimente;
• muzică și dans;
• teatru, film, drama;
• studii de limbă și literatură, circuite, evenimente;
• evenimente religioase, pelerinaje;
• cultură (de la cultura populară la cultura primitivă),
subcultură.
A doua este ”abordarea conceptuală”, care definește
turismul cultural mai mult calitativ, prin analizarea practicilor, a
experiențelor din contactul turistului cu alte destinații și culturi.
În concluzie, în ciuda progreselor din ultimii ani, nu se poate
spune că problema definirii turismului cultural a fost rezolvată.
Dar, așa cum turismul durabil nu are o definiție unică, ci un set
de principii/criterii care trebuie îndeplinite, şi turismul cultural
poate fi abordat din această perspectivă.

25 INS, baza de date Tempo online (http://statistici.insse.ro:8077/
tempo-online/#/pages/tables/insse-table)
26 https://www.transilvaniabusiness.ro/2020/01/30/cati-turisti-si-cati-bani-aatras-castelul-bran-in-anul-2019/ (consultat la 22 octombrie 2020)

27 Seyed Sina Mousavi et al, în Bonink, 1992
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2.3 Turismul cultural în cifre
Importanța turismului la nivel global este subliniată
permanent în rapoartele diferitelor organizații internaționale.
Astfel, doar țările din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OCDE) estimează că turismul a contribuit direct cu
4,2% la formarea P.I.B., cu 6,9% din forța de muncă și 21,7%
din exporturile de servicii către țările OCDE, indicatori în creștere
față de anul 201428. Conform aceleași organizații circa 50%
din turismul european și 50% din turismul din Statele Unite ale
Americii către Canada este legat de cultură29. În același timp,
Asociația pentru Cercetare și Educație pentru Turism și Timp
Liber (ATLAS) indică un procent crescut al vacanțelor culturale,
de la 17% în anul 1997 la peste 30% în anul 2007. Procentul a
continuat să crească, ajungând la 32% în 2008, iar anchetele
ulterioare ale ATLAS au înregistrat niveluri care variază între 21%
și 41%, în funcție de destinație30. Trebuie remarcat că evoluția
ascendentă a turismului cultural a avut loc în ultimele decenii.
Potrivit Comisiei Europene (2016), circa 26% dintre europeni
au menționat cultura (religia, gastronomia, artele) ca una
dintre principalele motivații de călătorie în special pentru
persoanele mai educate și mai vârstnice, fără a se specifica
segmentul de vârstă31.
Legat de religie, trebuie subliniat că Organizația Mondială
a Turismului estimează că ”aproximativ 300 până la 330 de
milioane de turiști vizitează siturile religioase reprezentative la
nivel mondial în fiecare an, cu aproximativ 600 de milioane de
călătorii religioase la nivel național și internațional, dintre care
40% în Europa 32.
28 OECD, 2018, OECD Tourism and Policies 2018, OECD Publishing, Paris, p. 26
29 OECD, 2009, The impact of culture on tourism, OECD Publishing, Paris, p. 23
30 Richards, G., (2015), adup UNWTO, Tourism and Culture Synergies, 2018, p. 75
31 European Commission, 2015, Flash Barometer 432. Preferenes of Europeans
towards Tourism, adup Douglas S. Noon, Ilde Rizzo, 2017, p. 97
32 https://www.unwto.org/archive/europe/press-release/2014-12-10/tourismcan-protect-and-promote-religious-heritage (consultat la 23 octombrie 2020)

Importanța turismului cultural în România a fost evidențiată
pentru prima dată în anul 2007, odată cu evenimentele din cadrul
programului ”Sibiu – capitală culturală europeană”. Ulterior,
în intervalul 2007-2015, procentul vizitatorilor în Sibiu pentru
petrecerea unei vacanțe culturale a crescut de la 17% la 23%,
ceea ce implică o creștere a numărului absolut, de la aproximativ
48.000 de turiști în 2007 la aproape 100.000 în 201533.
O cercetare privind numărul turiștilor români participanți
în programe de turism cultural arată, în general, o creștere
permanentă, în ultimii ani, cu excepția anului 2017 (Tabelul 1
și Tabelul 2)
Tabelul 1. Numărul turiștilor români participanți la acțiunile
turistice interne organizate de agențiile de turism TOUR
OPERATOARE34
2014

2015

2016

2017

2018

Total

374667

430832

590500

670428

959030

Zona litorală

183081

248174

340949

346005

611796

Croaziere fluviale

235

151

282

123

253

Croaziere maritime

82

114

125

172

554

Delta Dunării

5129

8984

6043

5090

5914

Turism cultural

3608

5120

15356

4982

19652

Pelerinaj religios
Zona montană

1024

2484

21014

28886

30022

58037

63105

76758

80595

84570

Zona balneară

28438

29212

24892

30994

49991

Alte zone

95033

73488

105081

173581

156278

Sursa: www.insse.ro, consultat la 07.03.2020

La nivelul anului 2018, dintre cele opt produse / forme /
destinații turistice evaluate de către Institutul Național de
Statistică, primul loc este ocupat de către zona litorală, cu 63,7%,
urmată, în ordine, de zona montană (8,75%) şi zona balneară (5%).
33 Richards, G. and Rotariu, I. (2015), Developing the Eventful City in Sibiu,
International Journal of Tourism Cities, volume 1 (2), Romania, pp. 89–102
34 Agențiile de turism tour operatoare sunt acele agenții de turism specializate in
organizarea de programe şi acțiuni turistice, pe care le comercializează direct
sau prin intermediul altor agenții de turism, pe bază de contracte şi convenții
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Turismul cultural reprezintă circa 2%, iar pelerinajele 3,12%, aceste
forme de turism reprezentând, cumulat, puțin peste 5%, depășind
astfel turismul balnear și ocupând locul trei, dacă sunt luate
împreună. Dincolo de acest fapt, trebuie subliniat că cele două
valori sunt foarte reduse comparativ cu informațiile vehiculate în
mass media. Astfel, numai pentru vizitele la mormântul Părintelui
Arsenie Boca (Mănăstirea Prislop), au fost vehiculate valori de
peste 100.000 vizitatori într-un singur sfârșit de săptămână.35
Același număr de pelerini a fost evaluat la Iași, în 2019, cu ocazia
pelerinajului la Sfânta Paraschiva.36 În același an, la Mănăstirea
Nicula a fost înregistrată prezenţa a ”zeci de mii de oameni”.37
Tabelul 2. Numărul turiștilor români participanți la acțiunile
turistice interne organizate de agențiile de turism CU
ACTIVITATE DE VÂNZARE38
Total
Zona litorală
Croaziere fluviale

2014

2015

2016

2017

2018

127434

133502

162618

93791

187187

55075

50302

61437

35278

47372

31

17

6

70

Croaziere maritime

600

25

79

35

Delta Dunării

1947

849

1587

990

3418

Turism cultural

9426

7257

9145

217

37221

308

1366

1871

166

141

Zona montană

19671

21068

24155

11651

15135

Zona balneară

8001

9009

13159

10958

19082

Alte zone

32336

43626

51154

34479

64812

Pelerinaj religios

Sursa: www.insse.ro, consultat la 07.03.2020
35 https://adevarul.ro/locale/hunedoara/castelul-corvinilor-manastireaprislop-transformat-hunedoara-intr-un-pol-turismului-100000-vizitatori1_554684cfcfbe376e35d03d1e/index.html (consultat la 22 octombrie 2020)
36 https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/sfanta-parascheva-2019-ce-nu-ebine-sa-faci-astazi-traditii-si-obiceiuri.html (consultat la 23 octombrie 2020)
37 https://www.mediafax.ro/social/adormirea-maicii-domnului-a-inceputslujba-la-manastirea-nicula-mii-de-credinciosi-inconjoara-biserica-ingenunchi-foto-video-18283030 (consultat la 23 octombrie 2020)
38 Agențiile de turism cu activitate de vânzare sunt acele agenții de turism
care vând programele şi acțiunile turistice ale tour operatorilor.

Și în acest caz, la nivelul anului 2018, se poate observa
faptul că turismul de litoral domină piața (25%), fiind urmat de
turismul cultural (circa 20%). Trebuie observat numărul foarte
redus de turiști care au fost incluși în pelerinajele religioase,
doar 141, în condițiile în care există agenții de turism cu
specializare pe turism religios.
O altă observație este legată de numărul total al turiștilor
participanți în acțiuni turistice culturale și de pelerinaj religios.
La nivelul anului 2018, cumulat, prin intermediul agențiilor
tour-operatoare și agențiilor de turism cu vânzare au participat
87.036 persoane. Comparând cu numărul vizitatorilor din
muzee (vezi Tabelul 3 mai jos), se poate observa că în comuna
Prejmer s-au înregistrat într-un singur an (2018) peste 78.000
de vizitatori de muzeu, Sarmizegetusa a avut peste 58.000
de vizitatori, iar Reșița a avut 52.000 de vizitatori. Se poate
trage concluzia că turismul cultural nu este o prioritate pentru
agențiile de turism (tour-operatoare și cu vânzare).
Din păcate, ca urmare a unor caracteristici ale pieței
turismului cultural și a diferitelor forme de manifestare,
statistica din țara noastră nu poate oferi informații precise
privind turismul cultural sau formele acestuia.
În perioada iunie – iulie 2017 am realizat o cercetare privind
produsele turistice realizate și promovate de către membrii
Asociației Naționale a Agențiilor de Turism39 – București,
pe paginile web ale acestora. Dintre cei 194 de membri, 46
(23,8%) nu vând destinații din România. Dintre ceilalți membri,
39 (20%) nu au site web sau acesta nu se deschide, sunt firme
de transport aerian, asigurări, rent-a-car, firme care asigură
softuri etc. În concluzie circa 44% dintre membri A.N.A.T.
București nu promovează sau nu vând destinații din România.
Dintre ceilalți, 109 (56%) vând/promovează, în ordine
descrescătoare, următoarele produse, destinaţii sau forme
turistice: turism cultural, litoral, montan, balnear, Delta Dunării,
nespecificat (adică menționează că pot organiza programe în
toată România, dar fără a specifica destinația sau produsul). În
39 www.anat.ro
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cazul turismului cultural, trebuie subliniat că, în cadrul studiului,
am inclus și serviciile de cazare din diferite centre urbane /
zone rurale, ceea ce reprezintă o componentă determinantă.
Numărul tour-operatorilor care au efectiv produse turistice,
așa cum se înțelege din punct de vedere teoretic – transport,
cazare, masă și agrement – este foarte redus. Destinația care
domină este Transilvania, urmată de Suceava (zona bisericilor
cu fresce) și Maramureș. În concluzie, se poate spune că, în
ciuda potențialului antropic, nu există un parteneriat între touroperatori, administratori de patrimoniu antropic şi/sau autorități
publice locale – la care ar trebui adăugate și instituțiile publice de
profil; un astfel de parteneriat probabil ar determina creșterea
circulației în turismul cultural. Numărul mare de destinații în
care se asigură doar cazarea ne poate duce la concluzia că o
parte dintre turiștii care caută cazare în acele destinații îmbină
afacerile cu vizitarea patrimoniului.
Pentru completarea cercetării, în vederea obținerii unor
concluzii cât mai corecte privind numărul de turiști/vizitatori
dintr-o destinație turistică, care practică turismul cultural,
am realizat o cercetare pentru șase județe ”turistice”, care
au un patrimoniu cultural și natural valoros ce le-a permis
transformarea în ”județe turistice”, adică să trăiască
preponderent din turism. În cadrul analizei am comparat trei
elemente: numărul total al turiștilor din județ, numărul total
al turiștilor din reședința de județ și numărul vizitatorilor din
muzeele județului respectiv (vezi Tabelul 3).
Tabelul 3. Numărul de turiști versus numărul de vizitatori din
muzee în câteva județe și localități turistice importante
Județ

Localitate
Total județ

Brașov

Mun. Brașov

Număr turiști
(2018)

Număr
vizitatori
muzee
(2018)

1.380.277

2.530.341

659.311

1.094.625

Com. Prejmer

1.856

78.379

Com. Bunești (Viscri)

2.885

40.000

Județ

Caraș Severin

Maramureș

Număr turiști
(2018)

Număr
vizitatori
muzee
(2018)

Total județ

229.568

235.344

Mun. Reșița

22.163

52.679

Total județ

255.812

361.485

Mun. Baia Mare

103.305

128.297

Localitate

Mun. Sighetu Marmației
Sibiu
Suceava

Hunedoara

26.904

203.103

Total județ

566.705

1.361.142

Mun. Sibiu

406.746

1.313.994

Total județ

430.673

806.849

Mun. Suceava

103.139

339.789

Total județ

189.526

582.031

Mun. Deva

40.693

73.730

Mun. Hunedoara

25.660

380.828

-

58.254

Com. Sarmizegetusa
(Sarmizegetusa Ulpia
Traiana)

Sursa: www.insse.ro, consultat la 08.03.2020

Din tabelul de mai sus se pot trage o serie de concluzii şi
se pot face comentarii şi presupuneri, având în vedere şi unele
studii anterioare:
a)

numărul vizitatorilor din muzeele unui județ este mult
mai mare decât numărul turiștilor din județul respectiv
(de ex.: pentru județul Brașov cu 83,3% mai mare, iar
pentru județul Maramureș cu 41,3% mai mare)

b)

constatarea este valabilă și la nivelul reședințelor de
județ (ex.: în municipiul Reșița: cu 137,7% mai mare; în
municipiul Suceava cu 229,4%);

c)

este evident că există o nișă a vizitatorilor din muzee
pe piaţa turistică, nișă care poate permite creșterea
circulației turistice într-o destinație turistică, cu accent
pe turismul cultural;

d)

este posibil ca la nivelul autorităților publice locale să
nu se acorde suficientă atenție muzeelor, ca factor
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determinant în dezvoltarea destinațiilor turistice.
Totuși există o serie de muzee noi, modernizate, care
atrag însă un mare număr de vizitatori: pe lângă cele
din București, Suceava, Muzeul Carpaților Răsăriteni
din Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc etc.
e)

f)

un număr mare de vizitatori ai muzeelor este
constituit din elevi (de exemplu, în cadrul programului
”Săptămâna Şcoala Altfel”), dar acest fapt reprezintă
un punct tare; ar fi important ca muzeele să fie pregătite
pe termen lung pentru a atrage acest segment,;
în unele cazuri izolate există vizitatori, dar nu există
niciun turist (de exemplu, Sarmizegetusa: 58 mii
vizitatori, zero turişti).

Combinând datele obținute de la membrii Asociației

Naționale a Agențiilor de Turism cu cele ale Institutului
Naţional de Statistică (prezentate în Tabelul 3), se pot trage
următoarele concluzii:
a)

există un segment important de turiști care caută
turismul cultural, care dorește să descopere cultura
locului vizitat;

b)

acest segment preferă, într-o proporție mare,
deplasarea la un obiectiv cultural fără a apela la
serviciile unui tour-operator/agenții de turism;

c)

autoritățile publice locale, tour-operatorii din zonele
respective şi reprezentanții domeniului culturii ar trebui
să colaboreze mai bine pentru a transforma un număr
mai mare de vizitatori în turiști.

3. Vizitarea obiectivelor turistice / culturale
în anul 2019
Practica vizitării obiectivelor turistice/culturale nu este
foarte răspândită la nivel național, majoritatea respondenților
declarând că nu au vizitat niciun obiectiv turistic/cultural din
cele enumerate în întrebări, cu excepția așezămintelor și
monumentelor de cult, care au fost vizitate de 56% dintre
respondenți atât în țară, cât și în străinătate.
În țară, cele mai vizitate obiective turistice / culturale
sunt așezămintele şi monumentele de cult – 40%, urmate de
infrastructura de agrement (băi termale, spa-uri și ștranduri) –
35% și de rezervațiile naturale, lacuri, peșteri, grădini botanice
și zoologice – 34%. Obiectivele turistice / culturale din țară cel
mai puțin vizitate sunt siturile arheologice (doar 19%).
Obiectivele turistice / culturale au fost vizitate mai
degrabă planificat decât neplanificat, în mod special în cazul
așezămintelor și monumentelor de cult, cetăților, castelelor
și palatelor, al infrastructurii de agrement, al muzeelor și
expozițiilor și al monumentelor, altele decât cele de cult. Doar

21% dintre români au preferat să viziteze obiective turistice
și culturale fără să aibă un plan. Persoanele care vizitează
mai degrabă planificat obiectivele turistice/culturale sunt
preponderent bărbați, cu venituri între 1700 şi 2200 de lei, care
locuiesc în regiunea de dezvoltare Nord-Est.
În ceea ce privește profilul românilor care au vizitat anul
trecut obiective turistice / culturale în țară, dar și în țară
și străinătate, elementele care influențează cel mai mult
probabilitatea ca românii să facă astfel de vizite sunt genul
(bărbații au făcut astfel de vizite într-un număr mai mare
decât femeile în ultimul an), vârsta (mult mai puține astfel de
activități pentru cei de peste 50 de ani), mediul de proveniență
(mult mai puține vizite pentru cei din rural decât pentru cei din
urban), venitul (cei cu venit sub 2200 de RON au vizitat mult
mai puțin decât restul) și locul de rezidență (cei din Regiunea
Nord-Vest, urmați de cei din București-Ilfov și Centru au vizitat
mai multe obiective decât ceilalți români).
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În ceea ce privește ponderea genurilor în vizitarea obiectivelor
turistice / culturale, se poate observa din graficul următor
(Graficul 4) că în ultimul an bărbații au vizitat astfel de obiective
într-un număr mai mare decât femeile. Diferența cea mai mare

dintre bărbați și femei se remarcă în cazul monumentelor, altele
decât cele de cult (acestea sunt vizitate de 42% dintre bărbați și
doar de 27% dintre femei) și al siturilor arheologice (vizitate de
24% dintre bărbați, comparativ cu 15% dintre femei).

Graficul 1. Obiective turistice vizitate în ultimul an în țară și în străinătate
[Vă rog să menționați ce obiective turistice / culturale ați vizitat în ultimele 12 luni, dintre următoarele]
Da, doar în țară

Da, doar în străinătate

Da, și în țară și în străinătate

Nu

Infrastructură de agrement (băi termale, ștranduri, spa etc.)
35% 2
Parcuri de distracții

Muzee și expoziții

27% 3%

10%

53%

9%

24% 3%

61%

10%

63%

Monumente, altele decât cele de cult (ex. statui)
10%
24% 3%

63%

Case tradiționale, târguri de meșteșuguri
28% 2

64%

6%

Festivaluri de muzică, film, teatru, gastronomie etc.
26% 2
Situri arheologice

13% 3%

6%

66%

7%

77%

Rezervații naturale, lacuri, peșteri, grădini botanice, grădini zoologice
34% 3%

Cetăți, castele, palate

29%

4%

53%

10%

55%

12%

Așezăminte și monumente de cult (biserici, mănăstiri, schituri)
40% 4%

12%

44%
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Graficul 2. Obiective turistice / culturale vizitate în ultimele 12 luni în țară
Infrastructură de agrement (băi termale, ștranduri, spa etc.)

35%

Rezervații naturale, lacuri, peșteri, grădini botanice, grădini zoologice

34%
29%

Cetăți, castele, palate

28%

Case tradiționale, târguri de meșteșuguri
Parcuri de distracții

27%

Festivaluri de muzică, film, teatru, gastronomie etc.

26%

Muzee și expoziții

24%

Monumente, altele decât cele de cult (ex. statui)

24%
13%

Situri arheologice

Vizitez obiectivele turistice / culturale mai degrabă neplanificat
Vizitez obiectivele turistice / culturale mai degrabă planificat
Vizitez obiectivele turistice / culturale și planificat și neplanificat
Nu știu / nu răspund

14%

Graficul 3. Planificarea călătoriilor [Care din următoarele
situații vi se potrivește cel mai bine în timpul călătoriilor
(excursii, sejururi etc.) pe care le faceți în România?]

21%

31%
34%
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Graficul 4. Vizitarea obiectivelor turistice / culturale în ultimele 12 luni, în funcție de gen
Masculin

Feminin

Infrastructură de agrement (băi termale, ștranduri, spa etc.)

50%

39%
Parcuri de distracții

38%

34%
Muzee și expoziții

39%

29%
Monumente, altele decât cele de cult (ex. statui)

42%

27%
Case tradiționale, târguri de meșteșuguri
32%
Festivaluri de muzică, film, teatru, gastronomie etc.
28%
Situri arheologice
15%

35%

36%

24%

Rezervații naturale, lacuri, peșteri, grădini botanice, grădini zoologice

47%

41%
Cetăți, castele, palate
37%
Așezăminte și monumente de cult (biserici, mănăstiri, schituri)

Obiectivele turistice / culturale au fost vizitate mai degrabă
de tineri și de persoane cu vârsta cuprinsă între 36 şi 50 de
ani (Graficul 5). Tinerii de până in 35 de ani au vizitat în mod
special infrastructurile de agrement, precum băile termale
și ștrandurile (61% dintre ei) și rezervațiile naturale, lacurile,
grădinile botanice sau zoologice (60% dintre ei). Aproximativ
40% din românii cu vârsta de peste 51 de ani nu au vizitat anul
trecut nici un obiectiv turistic / cultural. Dintre persoanele din
această categorie de vârstă care au vizitat obiective turistice

45%
51%

53%

/ culturale, majoritatea au mers la așezăminte și monumente
de cult și la cetăți, castele, palate, iar cei mai puțini au vizitat
situri arheologice.
Majoritatea vizitatorilor de obiective turistice / culturale
provin din mediu urban și preferă obiective religioase sau
naturale și infrastructura de agrement, urmate de cetăți,
castele, palate și parcuri de distracții, în timp ce în vizitatorii
din mediul rural preferă preponderent obiectivele religioase și
infrastructura de agrement (Graficul 6).
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Graficul 5. Vizitarea obiectivelor turistice / culturale în ultimele 12 luni, în funcție de vârstă
18 – 35 ani

36 – 50 ani

Așezăminte și monumente de cult (biserici, mănăstiri, schituri)

51 – 65 ani

Peste 65 de ani
61%

47%
42%
54%
50%

Cetăți, castele, palate

Rezervații naturale, lacuri, peșteri, grădini botanice, grădini zoologice

54%

28%
28%

60%
57%

31%

23%
25%

Situri arheologice
52%

Festivaluri de muzică, film, teatru, gastronomie etc.

36%

37%
42%

Case tradiționale, târguri de meșteșuguri

Monumente, altele decât cele de cult (ex. statui)

43%
44%

Muzee și expoziții

41%
44%

Parcuri de distracții

Infrastructură de agrement (băi termale, ștranduri, spa etc.)

21%

56%

61%

54%

14%
13%

19%
14%

28%
24%

21%
25%

21%
25%

46%

19%
16%

33%

25%
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Graficul 6. Vizitarea obiectivelor turistice / culturale în ultimele 12 luni, în funcție de mediul de rezidență
Rural

Urban

Infrastructură de agrement (băi termale, ștranduri, spa etc.)

39%

Parcuri de distracții

28%

Muzee și expoziții

Case tradiționale, târguri de meșteșuguri

Festivaluri de muzică, film, teatru, gastronomie etc.

Situri arheologice

42%

26%

Monumente, altele decât cele de cult (expl. statui)

15%

50%

40%

25%

42%

25%

41%

24%

38%

23%

Rezervații naturale, lacuri, peșteri, grădini botanice, grădini zoologice

Cetăți, castele, palate

Așezăminte și monumente de cult (biserici, mănăstiri, schituri)

Venitul familiilor influențează gradul de vizitare al românilor:
cu cât venitul este mai mare, cu atât mai mult românii își permit
să viziteze obiective turistice / culturale (Tabelul 4). Persoanele
cu venituri ale gospodăriei de peste 3700 Ron au vizitat cel
mai mult rezervații naturale, grădini botanice și zoologice și

34%

53%

32%

49%
47%

57%

infrastructuri de agrement. Cu cât veniturile sunt mai mici, cu
atât gradul de vizitare al obiectivelor turistice scade. Pentru cei
cu venituri mai mici de 2700 de lei pe lună, obiectivele turistice
/ culturale cele mai vizitate sunt monumentele și așezămintele
de cult.
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Tabelul 4. Vizitarea obiectivelor turistice / culturale în ultimele 12 luni, în funcție de venitul per gospodărie
Obiective turistice/culturale vizitate
în ultimele 12 luni în România Da, doar în țară + Da, și în țară,
și în străinătate

Nu am
avut
niciun
venit

Sub 700
de lei

701-1200
lei

12011700 lei

17012200 lei

22012700 lei

27013700 lei

37015000 lei

Peste
5000
de lei

Așezăminte şi monumente de cult
(biserici, mănăstiri, schituri)

58%

26%

34%

37%

44%

63%

54%

65%

71%

Cetăți, castele, palate

32%

16%

18%

21%

30%

37%

41%

61%

66%

Rezervații naturale, lacuri, peșteri,
grădini botanice, grădini zoologice

29%

16%

17%

22%

32%

40%

50%

69%

75%

Situri arheologice

27%

12%

5%

10%

5%

19%

18%

27%

41%

Festivaluri de muzică, film, teatru,
gastronomie etc.

14%

8%

15%

17%

19%

29%

32%

51%

59%

Case tradiționale, târguri de
meșteșuguri

19%

20%

15%

23%

19%

39%

34%

47%

58%

Monumente, altele decât cele de cult
(ex. statui)

40%

14%

11%

18%

26%

30%

38%

48%

63%

Muzee și expoziții

33%

12%

15%

22%

19%

29%

36%

49%

64%

Parcuri de distracții

30%

9%

15%

21%

24%

36%

43%

53%

57%

Infrastructură de agrement (băi termale,
ștranduri, SPA etc.)

25%

23%

18%

30%

32%

40%

52%

71%

72%

Niciuna în ţară

30%

54%

52%

42%

41%

17%

23%

7%

4%

Din punctul de vedere al zonei de locuire, cei care au
vizitat cel mai mult obiective turistice / culturale au fost cei
din regiunea Nord-Vest, urmați de cei din București-Ilfov și
Centru. Peste 40% dintre cei din Sud-Vest-Oltenia nu au vizitat
nici un obiectiv turistic / cultural în ultimul an. Preferințele
pentru obiectivele turistice/culturale diferă de la o regiune
de dezvoltare la alta. Astfel, așezămintele şi monumentele
de cult sunt preferate de locuitorii din regiunile Nord-Est,
Nord-Vest și București-Ilfov, cetățile, castele, palatele sunt

preferate de locuitorii din regiunile Centru și București-Ilfov,
casele tradiționale și târgurile de meșteșuguri sunt preferate
de locuitorii din regiunea Centru, monumentele, altele decât
cele de cult, muzeele și expozițiile și parcurile de distracții sunt
preferate preponderent de locuitorii din regiunea BucureștiIlfov, în timp ce festivalurile de muzică, film, teatru, gastronomie
sunt preferate de locuitorii din regiunea Nord-Vest, iar siturile
arheologice sunt vizitate preponderent de locuitorii din
regiunile Centru și Sud-Est.
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Tabelul 5. Vizitarea obiectivelor turistice / culturale în ultimele 12 luni, în funcție de regiunile de dezvoltare
Obiective turistice/culturale vizitate
în ultimele 12 luni în România Da, doar în țară + Da, și în țară, și în
străinătate

NORD-EST

SUD-EST

SUD
- MUNTENIA

SUD-VEST
- OLTENIA

VEST

NORD-VEST

CENTRU

BUCUREȘTI
- ILFOV

Așezăminte şi monumente de cult
(biserici, mănăstiri, schituri)

61%

49%

49%

38%

46%

58%

52%

57%

Cetăți, castele, palate

48%

35%

38%

26%

22%

43%

53%

57%

Rezervații naturale, lacuri, peșteri,
grădini botanice, grădini zoologice

37%

40%

41%

43%

39%

51%

51%

53%

Situri arheologice

20%

29%

10%

10%

14%

22%

27%

24%

Festivaluri de muzică, film, teatru,
gastronomie etc.

29%

23%

20%

24%

34%

48%

40%

37%

Case tradiționale, târguri de
meșteșuguri

32%

27%

25%

24%

38%

38%

48%

39%

Monumente, altele decât cele de cult
(ex. statui)

35%

27%

26%

31%

24%

41%

39%

52%

Muzee și expoziții

41%

29%

29%

20%

18%

38%

41%

48%

Parcuri de distracții

38%

35%

28%

32%

32%

39%

39%

43%

Infrastructură de agrement (băi
termale, ștranduri, SPA etc.)

38%

32%

41%

42%

51%

57%

51%

52%

Niciuna în ţară

26%

34%

31%

42%

24%

18%

22%

21%

Aproximativ trei sferturi dintre români sunt de părere că
obiectivele turistice / culturale din România sunt atractive
(doar 7% nu sunt de acord cu această afirmație). Nu același
lucru se poate spune despre aspectele care țin de organizarea
acestor obiective: întreținerea obiectivelor, accesibilitatea
prin transport public, promovarea și tariful perceput pentru
intrare. Aproximativ o treime dintre români consideră că
aceste aspecte care țin de organizarea obiectivelor turistice /
culturale sunt prost gestionate, o altă treime consideră că sunt

bine gestionate, iar restul nu au o părere clară. Obiectivele
turistice/culturale sunt considerate atractive de către 73%
dintre respondenți, fiind apreciate în special de bărbați,
rezidenți în mediul urban, cu venituri de peste 5000 de lei, care
locuiesc în regiunile București-Ilfov și Sud-Est.
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Graficul 7. În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații despre obiectivele turistice / culturale românești?
Acord și acord total

Nici acord / Nici dezacord

Dezacord și dezacord total

Nu știu / Nu răspund

Sunt bine promovate
33%

20%

39%

Sunt atractive

73%

15%

7%
7%

5%

Accesibile prin transport public
32%
Intrarea este prea scumpă
Sunt bine întreținute / conservate

31%
31%

22%

32%

24%

14%
35%

28%

32%

11%
9%

4. Concluzii
România deține un patrimoniu cultural impresionant dar, din
păcate, energiile comunităților locale sau ale decidenților nu se
canalizează într-o direcție corectă. În ciuda energiei pozitive și a
forței de educare profunde și dinamice a unui monument istoric, a
unui eveniment cultural, dorința generală de a proteja, conserva și
promova patrimoniul cultural din România este redusă, raportată
la potențialul turistic existent. Practica vizitării obiectivelor turistice/
culturale este destul de redusă la nivel național. Elementele care
influențează cel mai mult probabilitatea ca românii să facă astfel
de vizite sunt genul, vârsta, mediul de proveniență, venitul și locul
de rezidență. Aproximativ trei sferturi dintre români sunt de părere
că obiectivele turistice / culturale din România sunt atractive, însă
consideră că nu sunt bine promovate, iar taxa de intrare este prea
mare.
Este evident că sunt necesare multe măsuri și fonduri, care
să acopere domenii variate, de la restaurare la marketing. În
ciuda acestui aspect, suntem de părere că este necesar să se
ia măsurile de mai jos, prioritare din punctul nostru de vedere:

a)

un parteneriat turism-cultură, pornind de la nivel
național în jos, către nivelul regional și cel județean;
un document concret, cu o componentă esențială de
cercetare, asemănător unor documente similare din
țări recunoscute prin turismul cultural (Franța etc.),
care să includă direcții de acțiune structurate pe
autorități (publice / centrale și locale), sector privat,
administratori de monumente, O.N.G.-uri de profil;

b)

un parteneriat turism-cultură-culte; în prezent, nimeni
nu poate să spună motivul pentru care vizitatorii merg
la o mânăstire, numărul exact de vizitatori la mânăstiri,
numărul exact de turiști; nimeni nu deține informații
clare privind turismul religios la nivelul unei destinații
(vezi cazul pelerinajului la Prislop) sau la nivel național;
toate aceste date sunt necesare pentru un gândirea
un plan de marketing corect;

c)

un parteneriat turism-cultură-autorități publice locale
pentru a transforma patrimoniul într-o școală ”vie”,
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într-o lecție permanentă de descoperire a valorilor şi
identităţii culturale;

d)

un parteneriat turism-cultură-educație ar duce, în mod
sigur, la un nivel superior întregul sistem de educație al
individului şi comunității.
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