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1. introducere
În anul 2020 Barometrul de Consum Cultural a fost 

imposibil de realizat datorită efectelor generate la nivel social 
și economic de pandemia Covid 19. De aceea, am înlocuit 
acest studiu foarte important pentru analiza vieții culturale din 
România cu un studiu menit să înregistreze datele de consum 
cultural la nivel de comportament realizat, dar și anticipat, pe 
baza unei metodologii noi. 

Pandemia Covid 19 a afectat viața culturală la nivel 
mondial, iar impactul generat de distanțarea socială a fost 
resimțit de sectoarele culturale și creative ca o undă de șoc care 
a afectat profund producția, distribuția și consumul cultural în 
anul 2020 și probabil va continua și în anii următori. Reacțiile 
emoționale și raționale ale oamenilor în perioadele de criză 
sunt greu de anticipat, iar diversitatea formelor de manifestare 
înregistrează în astfel de perioade tendințe de radicalizare spre 
extreme. De aceea, considerăm că este foarte important să 
documentăm practicile culturale din perioada pandemiei și să 
înregistrăm tendințele care pot furniza informații importante 
pentru o analiză de tip prognoză. Aceste informații vor putea 
fundamenta politicile culturale pe termen mediu și lung și 
vor ajuta managerii de organizații culturale să-și adapteze 
strategiile culturale la noile realități socio-economice. 

Ediția întâi a Studiului Tendințe ale consumului cultural 
în perioada pandemiei prezintă intenția respondenților 
de petrecere a timpului liber în spațiul public în perioada 
iulie-decembrie 2020 și comparații cu nivelul de consum 
înregistrat în anul 2019. De asemenea, studiul s-a concentrat 
pe identificarea practicilor de consum cultural non-public în 
perioada de izolare și abordează problematica decalajelor 
digitale. O atenție deosebită a fost acordată consumului de 

programe radio-tv și diferențelor înregistrate pe acest tip de 
consum în comparație cu perioada de anterioară declanșării 
pandemiei. 

Capitolul Forme de consum cultural public în contextul 
pandemiei de COVID-19 ia în considerare intenția românilor 
de participa la o serie de activități și evenimente de timp liber, 
atât culturale, cât și non-culturale. Dintre evenimente și locurile 
cu cea mai mare intenție de participare, pe primele trei locuri 
se poziționează vizitarea monumentelor istorice, participarea 
la spectacole de divertisment în aer liber și participarea la 
spectacole de muzică în aer liber.

Capitolul Consumul cultural în perioada de izolare. Moduri 
de petrecere a timpului liber și problematica decalajelor 
digitale își propune să ofere o radiografie a formelor de 
consum cultural în spațiul non-public, având drept cadru de 
analiză modurile de petrecere a timpului în perioada instituirii 
stării de urgență pe teritoriul României. Astfel, capitolul se 
bazează pe o analiză în cadrul căreia practicile curente de 
consum cultural non-public și formele de utilizare a internetului 
sunt abordate în termenii incluziunii sociale și prin raportare la 
problematica decalajelor sociale. 

Capitolul Consumul de produse media de tip televiziune și 
radio în timpul pandemiei are ca scop identificarea modului în 
care oamenii au interacționat cu produsele media, mai exact 
prin intermediul televiziunii și radio-ului, în prima jumătate a 
anului 2020. Ne-am propus să identificăm principalele diferențe 
sau modificări în obiceiurile de consum ale oamenilor în ceea 
ce privește programele radio-TV comparativ cu anul 2019.
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2. metodologie 
Studiul Tendințe ale consumului cultural în perioada 

pandemiei constituie un sondaj de opinie pe diverse teme 
legate de cultură, pe un eşantion reprezentativ naţional (2000 
de respondenți), care include două ediții semestriale:

• Ediția I, studiu realizat pentru perioada 
04.06.2020-28.08.2020

• Ediția a II-a, studiu realizat pentru perioada 
01.10.2020-01.12.2020

Sondajul urmăreşte să releve prognoza de consum 
cultural în contextul pandemiei Covid 19. Studiul Tendințe ale 
consumului cultural în perioada pandemiei cuprinde două 
categorii majore de informaţii culese:

• caracteristici socio-demografice; 

• tema consumului cultural anterior pandemiei și 
estimările de consum cultural în următoarele 6 luni.

Ediția întâi a Studiului Tendințe ale consumului cultural 
în perioada pandemiei prezintă intenția respondenților 

de petrecere a timpului liber în spațiul public în perioada 
iulie-decembrie 2020 și comparații cu nivelul de consum 
înregistrat în anul 2019. De asemenea, studiul s-a concentrat 
pe identificarea practicilor de consum cultural non-public în 
perioada de izolare și abordează problematica decalajelor 
digitale. O atenție deosebită a fost acordată consumului de 
programe radio-tv și diferențelor înregistrate pe acest tip de 
consum în comparație cu perioada de anterioară declanșării 
pandemiei. 

Eșantionul este reprezentativ la nivel național pentru 
populația de 18 ani și peste. Volumul aproximativ este de 1000 
de persoane, cu o eroare maximă de +/-3.1% la un nivel de 
încredere de 95%.

Aplicarea chestionarelor s-a realizat prin metoda CATI, 
iar structura eșantionului a inclus: genul, vârsta, nivelul de 
educație, mărimea localității (orașe de peste 200 mii locuitori, 
orașe între 100 și 200 mii locuitori, orașe între 30 și 100 mii 
locuitori, orașe sub 30 mii locuitori, comune) și sub-regiunile 
de dezvoltare.



Forme de consum cultural 
public în contextul pandemiei 
de coVid-19

iulian Oană
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1. introducere
Pandemia COVID-19 reprezintă o stare cu totul nouă pentru 

lumea modernă. Amploarea și rapiditatea răspândirii virusului 
SARS-CoV-2, facilitată de tehnologiile de transport, migrația și 
turismul global, precum și provocările aduse de social media, 
prin rapiditatea răspândirii de știri false și teorii ale conspirației, 
ne plasează într-un context diferit de restul pandemiilor 
anterioare. Însă una din opticile sociologice pe care le putem 
utiliza, cu aplicabilitate dincolo de specificificitatea unei situații 
anume, este cea referitoare la temporalitatea în care acțiunea 
socială este desfășurată.

Încă de la începuturile științei sociologice, E. Durkheim, 
unul dintre fondatorii disciplinei, a căutat să explice cum se 
formează și cum se raportează oamenii la unele din categoriile 
de bază ale gândirii: noțiunile de timp și spațiu. Referitor 
la timp, Durkheim1 menționa că forma și felul în care este 
structurat își are baza în structura socială a grupului uman 
analizat. Așadar, timpul este un produs eminamente social. 
T. R. Forrest oferă una dintre cele mai comprehensive definiții 
a timpului social: „o categorie socială a gândirii împărțită de 
un colectiv cu scopul de a sincroniza și coordona acțiunea 
socială”2. Prin urmare, timpul social ordonează interacțiunea 
dintre persoane și acțiunile lor atât în spațiul public, cât și în cel 
privat – ce facem, cum facem, în ce ordine și cât de reprede3 
– în raport cu valorile culturale ale grupului din care facem 
parte4. 

Teoriile cu privire la aceste forme de temporalitate umană 
exprimă faptul că societățile contemporane au ajuns la un nivel 

1  Emile Durkheim, Formele Elementare Ale Vieții Religioase (Iași, 1995).

2  Thomas R. Forrest, ‘Disaster Anniversay: A Social Reconstruction of Time’, 
Sociological Inquiry, 63/4 (1993), 617.

3  Eviatar Zerubavel, ‘Timetables and Scheduling: On the Social Organization 
of Time’, Sociological Inquiry, 46/2 (1976), 87–94.

4  Gilles Pronovost, ‘The Sociological Study of Time: Historical Landmarks’, 
Current Sociology, 37/3 (1989), 4–18.

în care sincronizarea se realizează la nivel global5, cu un ritm 
din ce în ce mai rapid6, iar relația dintre diversele spații în care 
ne desfășurăm activitățile publice și private a devenit neclară 
prin introducerea tehnologiilor de informare și comunicare7. 

Pe lângă astfel de observații, ce este de interes în acest 
context este teoretizarea cu privire la ceea ce putem numi 
calendarul social. Robert Levine și Ellen Wolff8 spuneau că 
timpul social reprezintă pulsul unei culturi. În acest mod, 
calendarul social arată că există perioade în care continuitatea 
și discontinuitatea alternează în manieră ciclică9. Altfel spus, 
comunitățile umane au perioade în care timpul curge fără o 
anumită însemnătate socială. În perioada modernă astfel de 
perioade au fost intensificate de linearizarea timpului care a 
eliminat specificul sezonier. Indiferent că este vară sau iarnă, 
o persoană care lucrează în programare, resurse umane sau 
teatru își desfășoară activitatea în aceeași manieră.

Acestor perioade ce marchează continuitatea și linearitatea 
temporală a acțiunii sociale li se adaugă anumite momente 
ce marchează discontinuitatea. În mod normal, astfel de 
marcatori de timp sunt reprezentați de anumite sărbători sau 
perioade cu o anumită însemnătate. Perioada Crăciunului, 

5  Barbara Adam, ‘The Temporal Landscape of Global/Izing Culture and the 
Paradox of Postmodern Futures’, in Theorizing Culture: An Interdisciplinary 
Critique after Postmodernism, ed. by Barbara Adam and Stuart Allan 
(London, 1995), 249–62.

6  Hartmut Rosa and William E. Scheuerman, ‘Introduction’, in High-Speed 
Society: Social Acceleration, Power, and Modernity, ed. by Hartmut Rosa 
and William E. Scheuerman (University Park, PA, 2009), 1–29.

7  Ben Agger, ‘ITime: Labor and Life in a Smartphone Era’, Time & Society, 
20/1 (2011), 119–36.

8  Robert Levine and Ellen Wolff, ‘Social Time: The Heartbeat of Culture’, 
Psychology Today, March, 1985, 29–35.

9  Pitirim A Sorokin and Robert K Merton, ‘Social Time: A Methodological and 
Functional Analysis’, American Journal of Sociology, 42/5 (1937), 615–29; J 
David Lewis and Andrew J Weigert, ‘The Structures and Meanings of Social 
Time’, Social Forces, 60/2 (1981), 432–62.
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a Paștilor sau a Anului Nou, spre exemplu, sunt momente 
în calendarul social în care viața „curge” diferit. Însă, pe 
lângă astfel de perioade cunoscute și așteptate, există și alți 
marcatori de timp care sunt reprezentați de evenimentele 
neașteptate – cutremure și alte dezastre naturale, atacuri 
teroriste și epidemii sau pandemii (precum cazul de față). 

Timpul social influențează timpul nostru individual. 
Orele la care ne culcăm, la care ne trezim, când mâncăm 
și altele asemenea sunt dictate într-o oarecare măsură de 
nevoia de sincronizare cu ceilalți. „Rutina” de care vrem 
de multe ori să scăpăm reprezintă, de fapt, mare parte din 
comportamentul nostru obișnuit și într-o oarecare măsură 
reprezintă internalizarea ritmului social. 

După cum era de așteptat, pandemia SARS-CoV-2 a 
întrerupt tot acest continuum, al rutinelor noastre obișnuite. 
Linearitatea și continuitatea acțiunilor sociale a fost 
întreruptă brusc de factori externi. Din nevoia de a minimiza 
circulația virusului, o parte din activități au fost interzise în 
starea de urgență, iar în perioada stării de alertă au fost 
ridicate o serie de restricții, care însă au fost condiționate 
(ex., numărul de clienți pe care îi poate avea un anumit 
local, distanța dintre mese, obligativitatea de a face o 
rezervare în prealabil etc.). Prin urmare, o discontinuitate 
în calendarul social și personal este asociată și cu o 
discontinuitate a percepțiilor. Acțiunile și evenimentele care 
erau „norMasculin” și privite favorabil sunt reanalizate și 
reinterpretate sub noile condiții care includ pe de o parte 
atitudini preventive, dar pe de altă parte și nevoia umană de 
a interacționa cu alte persoane, de a face mișcare sau de a 
te distra în afara spațiului privat.

Nu doar posibilitatea de a desfășura o serie de activități 
de timp liber a fost afectată. Dimensiunea muncii a suferit la 
rândul său un șoc. Diferențierea dintre „lucrătorii esențiali” și 
ceilalți, definirea „domeniilor esențiale”, introducerea muncii 
de acasă acolo unde a fost posibil, trecerea învățământului 
în sistem online – toate acestea au reprezentat condiții la 

care populația a trebuit să se adapteze într-un timp scurt și 
cu o proiecție incertă asupra viitorului apropiat.

Acest capitol ia în considerare intenția românilor de 
participa la o serie de activități și evenimente de timp liber, 
atât artistice, cât și non-artistice. Astfel, este important ca 
răspunsurile să fie interpretate în acest mod, al intențiilor, 
întrucât pe baza datelor prezentate nu putem spune ceva 
despre motivația unui comportament sau dacă intenția 
declarată s-a și înfăptuit. Uneori comportamentul poate fi în 
concordanță cu valorile sau intențiile declarate, alteori este 
divergent sau nu se materializează în totalitate. Însă chiar 
și la nivelul declarativ al intențiilor putem sesiza diferențe 
sau asemănări statistice cu privire la modul în care oamenii 
percep și interpretează riscurile aduse de situația pandemică 
COVID-19. 

De asemenea, rezultatele prezentate în acest capitol și pe 
tot parcursul studiului de față trebuie înțelese ca dependente 
de perioada aplicării chestionarelor – a doua jumătate a lunii 
iulie și prima jumătate a lunii august – din două considerente. 
În primul rând, pandemia SARS-CoV-2 înregistra alte cifre în 
ceea ce privește numărul de persoane infectate sau decedate, 
precum și situația locurilor din ATI, față de momentul publicării 
acestui raport. În condiții de creștere a acestor parametrii ne 
așteptăm ca o parte din oameni să aibă un comportament 
diferit, mai prudent, iar o parte din rezultate să se modifice. 
În al doilea rând, perioada de aplicare a chestionarelor a fost 
una în care o parte din respondenti s-au aflat în concediu sau 
în apropierea lui, fapt care este posibil sa fi influentat intenția 
de a desfășura o serie de activități de timp liber. În plus, și 
factorii climatici trebuie luați în considerare atunci când sunt 
interpretate rezultatele obținute, fiind o perioadă de vară, cu 
vreme ce favorizează desfășurarea anumitor evenimente și 
activități într-un spațiu deschis.

.
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2. rezultate 
Întrebările din această secțiune pot fi împărțite în două mari 

categorii: 1) evenimente / activități artistice și 2) non-artistice 
(sau alte activități de timp liber). În cazul primei categorii, 
avem un consum axat pe produse și evenimente culturale, în 
sensul restrâns al termenului – acele activități și evenimente 
asociate cu un act de creație artistică (piese de teatru, filme, 
muzică, sculptură etc.). Al doilea caz (alte activități de timp 
liber) este reprezentat de acele evenimente și activități care 
nu au putut fi încadrate sub o formă sau alta a consumului 
cultural în sens restrâns. În ceea ce privește variantele de 
răspuns utilizate pentru întrebările din chestionar, ele variază 
între „nu, indiferent de situația generată de COVID-19” și „da, 
indiferent de cum va evolua situația generată de COVID-19”, 
având ca variantă de mijloc situația în care starea generată 
de pandemie „rămâne la fel sau se îmbunătățește”. În anumite 
cazuri, astfel de variante de răspuns pot fi privite ca diferite 
niveluri de precauție, însă o astfel de interpretare poate fi 
limitată. Spre exemplu, răspunsul „da, indiferent de cum va 
evolua situația generată de COVID-19” nu trebuie tratat ca 
un comportament lipsit de precauție, deoarece pot exista 
situații în care un astfel de răspuns să fie însoțit în mod implicit 
de prezumția unor reguli de distanțare fizică și alte norme 
sanitare.

Figura 1 prezintă în ce măsură românii ar fi fost dispuși 
să participe la o serie de evenimente culturale în diverse 
scenarii ale evoluției pandemiei SARS-CoV-2. După cum 
poate fi observat, există o diferențiere clară între ceea ce este 
organizat în aer liber și ceea ce este organizat în spații închise. 
Evenimentele și activitățile în aer liber au obținut cele mai mari 
procente pentru categoriile de răspuns ce indică intenția de a 
participa indiferent de situația generată de pandemia COVID-
19 sau dacă aceasta s-ar fi menținut măcar la parametrii din 
momentul aplicării chestionarului. Dintre evenimente și locurile 
cu cea mai mare intenție de participare, pe primele trei locuri 

se poziționează vizitarea monumentelor istorice, participarea 
la spectacole de divertisment în aer liber și participarea 
la spectacole de muzică în aer liber. În cealaltă extremă se 
poziționează evenimentele culturale (teatru, muzică, spectacole 
de divertisment, și film) organizate în spații închise, care au 
obținut procente de neparticipare mai mari de 72%. 

Cu toate acestea, trebuie să aducem o observație. Chiar 
dacă varianta de răspuns „nu, indiferent de situația generată 
de COVID-19” poate fi interpretată ca un răspuns pe care 
oamenii l-ar fi dat și în absența virusului SARS-CoV-2 (într-un 
scenariu „normal” de sondare a opiniei publice), este greu de 
separat în ce măsură pandemia a influențat inclusiv aceste 
răspunsuri. După cum va fi prezentat în analizele subsecvente, 
putem prezuma existența unei astfel de influențe, chiar dacă 
nu este surprinsă de întrebarea din chestionar.
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Figura 1. Intenția de a participa la evenimente artistice – distribuții generale

Mers la teatru în spații închise

Vizitarea unui monument istoric sau sit arheologic

Mers la cinematograf în spații închise

Participarea la spectacole de muzică (orice gen) în spații închise

Participarea la spectacole de divertisment în spații închise

Mers la o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărți

Mers la cinematograf în aer liber

Mers la teatru în aer liber

Vizitarea unui muzeu (de orice tip), expoziție sau galerie de artă

Participarea la spectacole de muzică (orice gen) în aer liber

Participarea la spectacole de divertisment în aer liber

6%

5%

5%

7%

11%

12%

12%

14%

16%

14%

18%

16%

17%

20%

21%

20%

28%

31%

31%

34%

36%

39%

78%

78%

75%

72%

69%

60%

57%

55%

50%

50%

43%

DA, indiferent de cum va evolua 
situația generată de COVID-19

DA, dacă situația generată de COVID-19 
rămâne la fel sau se îmbunătățește

NU, indiferent de situația 
generată de COVID-19

Pentru celelalte activități de timp liber, din categoria „non-
artistice”, au fost observate câteva fapte interesante. Pe de o 
parte, răspunsurile au un tipar similar cu cele pentru activitățile 
cu profil artistic: evenimentele și locurile închise au obținute cel 
mai mic grad de intenție de participare, comparativ cu ceea 

ce se poate desfășura în aer liber. Pe de altă parte, trebuie să 
luăm în considerare perioada aplicării chestionarelor – perioadă 
de vară și concedii – fapt care explică, printre altele, procentele 
ridicate obținute pentru itemi precum „mersul în excursii în afara 
localității”.
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Distribuțiile generale prezentate în Figurile 1 și 2 arată că, în 
mare parte, pentru activitățile culturale a fost obținută o rată a 
propensiunii de participa mai mică decât pentru cele non-culturale, 
un tipar observat și în alte studii despre consumul cultural al 

românilor. Din acest motiv, apare întrebarea: cum a acționat 
contextul pandemic asupra consumului cultural? Un răspuns la 
această întrebare îl găsim prin analiza comparativă a datelor din 
2019 cu cele din 2020 la nivelul aceluiași set de itemi din chestionar.

Figura 2. Dispoziția de a desfășura alte activități de timp liber – distribuții generale

Mers la discotecă / club

Întâlniri cu rude sau prieteni

Mers la competiții sportive în calitate de spectator

Mers la restaurant / bar / pub / cafenea (nu în mall) în spații închise

Activități sportive

Participarea la sărbători / evenimente locale

Mers la biserică

Mers în mall-uri

Mers în excursii în afara localității

Mers la restaurant / bar / pub / cafenea (nu în mall) în aer liber

Plimbare prin parcuri, zone verzi

4%

7%

11%

22%

14%

21%

20%

19%

20%

26%

32%

12%

21%

28%

24%

32%

32%

35%

37%

40%

38%

45%

84%

72%

61%

54%

54%

47%

45%

44%

40%

36%

23%

DA, indiferent de cum va evolua 
situația generată de COVID-19

DA, dacă situația generată de COVID-19 
rămâne la fel sau se îmbunătățește

NU, indiferent de situația 
generată de COVID-19
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Tabelul 1 prezintă diferențele procentuale între 2019 și 
2020 pentru activitățile culturale. Pentru o serie de activități 
poate fi observat că avem o diferență pozitivă, adică o dorință 
mai mare de participare în 2020, pe fondul locului în care se 
desfășoară evenimentele în cauză. Astfel, teatrul, cinematograful 
și spectacolele de divertisment în aer liber au obținut procente 
mai mici de neparticipare comparativ cu anul 2019. Cu toate 
acestea, trebuie să menționăm că diferența nu este una directă, 
dat fiind că în anul 2019 întrebările nu au diferențiat între spațiul 
desfășurării evenimentului (aer liber vs. închis). Cel mai mare 
grad de echivalență este între itemii care fac referire la spațiile 
închise, dat fiind că în chestionarul din 2019 se subînțelege că 
referirea este la un spațiu închis10. 

Pentru unele activități putem presupune că avem un 
efect mixt, ce apare în relație cu alte activități. Spre exemplu, 
procentul mai mic de neparticipare în 2020 pentru „vizitarea 
unui monument istoric sau sit arheologic” poate fi pus în relație 
cu excursiile din timpul verii, când o parte dintre români și-au 
reconsiderat opțiunile de vacanță pentru a și le face în țară. 
Pentru o serie de alte activități nu există o explicație clară. 
Dorința de a merge la bibliotecă pentru a împrumuta cărți a 
obținut un procent mai mic de neparticipare în 2020 (69% vs. 
82% în 2019).
Tabelul 1. Diferențe procentuale 2019–2020 pentru 
activitățile / evenimentele artistice 

2020 2019 Diferență
NU, indiferent 

de situația 
generată de 
COVID-19

Deloc în 
ultimele 
12 luni

2019-2020

Participarea la spectacole 
de muzică (orice gen) în 
spații închise

75% 55% -20%

10 Ce vrem să exprimăm prin această remarcă este o anumită particularitate a 
limbajului. Atunci când spunem că mergem la teatru sau la cinematograf, este 
de cele mai multe ori subînțeles că astfel de activități au loc într-un spațiu închis, 
dat fiind că majoritatea pieselor de teatru sau a proiecțiilor de filme au loc în 
spații care în mod normal sunt închise (i.e., sălile clasice de teatru sau cinema).

2020 2019 Diferență
NU, indiferent 

de situația 
generată de 
COVID-19

Deloc în 
ultimele 
12 luni

2019-2020

Participarea la spectacole 
de muzică (orice gen) în 
aer liber

50% 55% +5%

Mers la teatru în spații 
închise 78% 73% -5%

Mers la teatru în aer liber 57% 73% +16%
Mers la cinematograf în 
spații închise 78% 66% -12%

Mers la cinematograf în 
aer liber 60% 66% +6%

Mers la o bibliotecă 
publică pentru a citi sau 
împrumuta cărți

69% 82% +13%

Vizitarea unui monument 
istoric sau sit arheologic 43% 55% +12%

Vizitarea unui muzeu (de 
orice tip), expoziție sau 
galerie de artă

55% 62% +7%

Participarea la spectacole 
de divertisment în spații 
închise

72% 62% -10%

Participarea la spectacole 
de divertisment în aer liber 50% 62% +12%

Notă tabel:
Tabelul prezintă comparații procentuale între întrebări și variante similare de 
răspuns. 
Formularea întrebărilor:
• 2019: În ultimele 12 luni, cât de des ați făcut fiecare dintre următoarele 

activități în timpul dvs. liber? (ex., Ați mers la cinematograf).
• 2020: Vă rugăm să ne spuneți dacă în următoarele 6 luni intenționați să 

realizați următoarele activități în timpul dumneavoastră liber? (ex., Să mergeți 
la teatru în aer liber)

Pentru anul 2019, varianta de răspuns utilizată a fost „Deloc în ultimul an”. Acolo 
unde întrebările nu au avut un corespondent direct pentru 2019, a fost utilizat același 
procent pentru comparație. Spre exemplu, în 2020 întrebările referitoare la mersul la 
cinematograf au avut două variante: în spații închise și în aer liber. Ambele au fost 
comparate cu procentele obținute în 2019 pentru întrebarea: În ultimele 12 luni, cât 
de des ați făcut fiecare dintre următoarele activități în timpul dvs. liber? – Ați mers 
la cinematograf.

În ceea ce privește activitățile și evenimentele non-artistice 
(Tabelul 2), au fost observate scăderi semnificative în răspunsurile 
care fac referire la neparticipare, motiv pentru care anterior am 
menționat că nu știm în ce măsură răspunsurile „nu, indiferent 
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de situația generată de COVID-19” au fost sau nu influențate 
de o atitudine precaută din partea oamenilor. Spre exemplu, 
în 2019 doar 16% dintre români au menționat în ultimul an că 
nu s-au plimbat printr-un parc. În cazul acestui studiu, 36% au 
spus că în următoarele 6 luni nu intenționează să se plimbe prin 
parc, indiferent de situația generată de pandemie. Pentru mersul 
la biserică diferențele sunt și mai mari, fiind obținută o valoare 
de -30%. Singurele activități pentru care diferențele nu pot fi 
considerate semnificative sunt „activitățile sportive” și „mersul 
la restaurant / bar/ pub /cafenea în aer liber”. 

Pe de o parte, diferențele pot fi date de sensurile diferite ale 
întrebărilor și ale perioadelor de timp menționate. Dacă în 2019 
respondenții au fost rugați să-și evalueze comportamentul 
trecut (din ultimele 12 luni), 2020 ei au fost rugați să-și evalueze 
comportamentul viitor (din următoarele 6 luni). Pe de altă parte, 
astfel de diferențe nu pot fi explicate strict de schimbările 
tehnice în metodologia studiului. Itemi precum „plimbarea prin 
parcuri”, „mersul la biserică” sau „mers în mall-uri” reprezintă 
comportamente comune, frecvente, care nu ar trebui să 
genereze asemenea diferențe. Motiv pentru care prezumăm 
un posibil efect introdus de atitudini precaute din partea unora 
dintre români pe fondul pandemiei. 
Tabelul 2. Diferențe procentuale 2019 – 2020 pentru alte 
activități de timp liber

Vă rugăm să ne spuneți 
dacă în următoarele 6 luni 

intenționați să realizați 
următoarele activități în 

timpul dumneavoastră liber?

2020 2019 Diferență
NU, indiferent 

de situația 
generată de 
COVID-19

Deloc 2019-2020

Plimbare prin parcuri, zone verzi 36% 16% -20%

Mers la biserică 47% 17% -30%

Întâlniri cu rude sau prieteni 23% 3,30% -20%

Activități sportive 54% 56% +2%

Mers la competiții sportive în 
calitate de spectator 72% 66% -6%

Mers în excursii în afara localității 44% 34% -10%

Vă rugăm să ne spuneți 
dacă în următoarele 6 luni 

intenționați să realizați 
următoarele activități în 

timpul dumneavoastră liber?

2020 2019 Diferență
NU, indiferent 

de situația 
generată de 
COVID-19

Deloc 2019-2020

Participarea la sărbători / 
evenimente locale 54% 33% -21%

Mers în mall-uri 45% 27% -18%

Mers la discotecă / club 84% 77% -7%

Mers la restaurant/ bar/ pub/ 
cafenea (nu în mall) în spații 
închise

61% 39% -22%

Mers la restaurant/ bar/ pub/ 
cafenea (nu în mall) în aer liber 40% 39% -1%

Notă tabel:
Tabelul prezintă comparații procentuale între întrebări și variante similare de 
răspuns. 
Formularea întrebărilor:
• 2019: În ultimele 12 luni, cât de des ați făcut fiecare dintre următoarele 

activități în timpul dvs. liber?(ex., Ați mers la biserică).
• 2020: Vă rugăm să ne spuneți dacă în următoarele 6 luni intenționați să 

realizați următoarele activități în timpul dumneavoastră liber? (ex., Să mergeți 
la teatru în aer liber)

Pentru anul 2019, varianta de răspuns utilizată a fost „Deloc în ultimul an”. Acolo 
unde întrebările nu au avut un corespondent direct pentru 2019, a fost utilizat 
același procent pentru comparație. Spre exemplu, în 2020 întrebările referitoare 
la mersul la cinematograf au avut două variante: în spații închise și în aer liber. 
Ambele au fost comparate cu procentele obținute în 2019 pentru întrebarea: În 
ultimele 12 luni, cât de des ați făcut fiecare dintre următoarele activități în timpul 
dvs. liber? – Ați mers la restaurant/ bar/ pub/ cafenea (nu în mall). 

Figura 3 prezintă o corelație între procentele obținute 
în 2019 și cele obținute în 2020 pentru neparticipare la 
evenimente și activități de timp liber. Altfel spus, a fost corelat 
modul în care rata răspunsurilor negative din 2019 („deloc” / 
„niciodată în ultimul an”) s-a menținut și în sondajul de față 
(„nu, indiferent de evoluția situației”). Rezultatele confirmă 
observațiile anterioare – există o corelație pozitivă în ceea ce 
privește neparticiparea. Prin urmare, activitățile pentru care 
înainte de pandemie exista o rată mică de participare continuă 
și în 2020 cu același tipar general.

La nivel general, o concluzie preliminară este că pandemia 
Covid-19 a amplificat ratele de neparticipare pentru anumite 
activități și evenimente. Dacă în trecut o serie de activități 
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culturale (precum mersul la teatru) prezentau un interes mai 
mic din partea populației, stările de urgență și, apoi, de alertă 
au adăugat puncte procentuale neparticipării. Pe de o parte, 
o serie de activități au fost interzise, fapt care a creat o rată 
mai mare de neparticipare prin mecanisme instituționale. Pe 
de altă parte, există și aspectul individual, al reticențelor care 
se pot crea în comportamentul personal. Dacă o persoană nu 
era mare consumatoare de teatru nici în condiții norMasculin, 
frica generată de a se afla la o piesă de teatru, în proximitatea 
altor oameni, într-un spațiu închis, a creat încă un dezavantaj 
pentru asemenea evenimente culturale. În alte situații, putem 
avea persoane care înainte de pandemie mergeau la teatru, însă 
noul context le-a creat reticențe și preferă să revină la piesele de 
teatru doar după trecerea pandemiei.

Din alt punct de vedere, putem specula că o serie de 
evenimente culturale au fost privite mai favorabil, cel puțin 
pentru o perioadă de timp, datorită restricțiilor impuse la debutul 
pandemiei, în starea de urgență. După cum a fost prezentat 
anterior, pentru evenimentele culturale desfășurate în aer liber 
au fost obținute procente mai mici de intenție a neparticipării, 
comparativ cu anul 2019. Deși chestionarul nu a acoperit 
motivațiile respondenților cu privire la răspunsurile date, putem 
presupune că stresul generat în starea de urgență i-a făcut pe 
români să-și dorească să meargă la astfel de evenimente. Cu 
toate acestea, trebuie să acceptăm și posibilitatea ca astfel de 
răspunsuri favorabile să fi apărut tocmai ca efect al stării de 
stres (și plictiseală) generată de starea de urgență, fără să aibă 
vreo concretizare efectivă în acțiunea socială a oamenilor. 

Figura 3. Corelație răspunsuri de neparticipare – 2019 vs 2020
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Figura 4. Intenția de a desfășura activități de timp liber – 
distribuția mediilor în funcție de sex

Nr. de activități la care nu ar participa, 
indiferent de evoluția situației

Nr. activități dorite, 
indiferent de evoluția situației

Nr. activități dorite doar dacă 
situația se îmbunătățeste sau rămâne la fel

11,80

6,69

3,49

12,88

6,39

2,71

Bărbați Femei

Distincția pe criteriul femei vs. bărbați arată că între cele 
două categorii nu există diferențe semnificative. În ceea ce 
privește numărul de activități la care nu ar participa indiferent 
de evoluția situației, femeile au, în medie, cu o activitate mai mult 

decât bărbații (12,9 vs. 11,8; Figura 4). Numărul de evenimente 
sau activități pe care le-ar desfășura doar dacă situația se 
îmbunătățește sau rămâne la fel este aproximativ același – șase 
tipuri de activități / evenimente. Referitor la numărul de activități 
pe care le-ar desfășura sau evenimente la care ar participa 
indiferent de starea pandemiei, a fost observat că bărbații 
prezintă cu o activitate mai mult decât femeile, inversând raportul 
observat pentru prima situație, a evenimentelor la care nu ar 
participa. 

În ceea ce privește principalele evenimente sau activități 
menționate, în general, o clasificare a celor mai frecvente mențiuni 
pe fiecare categorie de răspuns arată că nu există diferențe 
între femei și bărbați în ceea ce privește tipul lor (Tabelul 3). Cu 
toate acestea, există câteva diferențe notabile. Mersul la biserică 
indiferent de evoluția pandemiei este una dintre principalele 
activități menționate de femei (22%), mențiune ce nu apare în 
topul realizat pentru respondenții de sex masculin. Pentru bărbați, 
în schimb, au fost observate mențiunile „acitvități sportive” (28%, 
indiferent de evoluția pandemiei) și „spectacolele de divertisment 
în aer liber” (40%, dacă starea pandemică se îmbunătățește sau 
rămâne la fel). 

Tabelul 3. Top cinci evenimente / locuri, în funcție de sexul respondenților
Femei Bărbați

Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent

1 Întâlniri cu rude 
sau prieteni (29%)

Întâlniri cu rude sau 
prieteni (47%) Discotecă / club (86%) 1 Întâlniri cu rude 

sau prieteni (34%)
Monument istoric sau sit 

arheologic (44%) Discotecă / club (82%)

2 Parcuri, zone verzi 
(23%)

Restaurant/ bar/ 
pub/ cafenea în aer 

liber (38%)

Cinematograf în spații 
închise (78%) 2 Parcuri, zone 

verzi (29%)
Întâlniri cu rude sau 

prieteni (43%) Teatru în spații închise (77%)

3 Biserică (22%) Biserică (37%) Competiții sportive în 
calitate de spectator (78%) 3 Activități sportive 

(28%)
Restaurant/ bar/ pub/ 

cafenea în aer liber (43%)
Cinematograf în spații 

închise (77%)

4 Mall-uri (19%) Parcuri, zone verzi 
(36%)

Mers la teatru în spații 
închise (78%) 4 Excursii în afara 

localității (23%)
Spectacole de divertisment 

în aer liber (40%)
Spectacole de muzică (orice 
gen) în spații închise (74%)

5
Restaurant/ bar/ 
pub/ cafenea în 
aer liber (17%)

Excursii în afara 
localității (36%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în spații 

închise (75%)
5

Restaurant/ bar/ 
pub/ cafenea în 
aer liber (23%)

Parcuri, zone verzi (39%) Spectacole de divertisment 
în spații închise (69%)

Notă tabel:
Da, indiferent = da, indiferent de cum va evolua situația generată de COVID-19
Da, mai bine / la fel = da, dacă situația generată de COVID-19 rămâne la fel sau se îmbunătățește
Nu, indiferent = nu, indiferent de situația generată de COVID-19

Procentele sunt calculate în funcție de categoria de sex (feminin / masculin).
Modalitate de citire: 22% dintre femei au menționat că vor merge la biserică, indiferent de evoluția situației generată de COVID-19.
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În ceea ce privește distribuția în funcție de sex a evenimentelor 
și activităților strict artistice, observăm că mențiunile pentru 
fiecare din cele trei categorii de răspuns sunt în mare parte 
aceleași, diferența dintre femei și bărbați fiind dată de ordinea 
lor. Pentru categoria „nu, indiferent de evoluția situației” avem 
aceleași mențiuni în aceeași ordine. Ce trebuie remarcat în 

Tabelul 4 este poziția pe care o ocupă itemul „monument istoric 
sau sit arheologic”, în top 2 atât pentru femei, cât și pentru 
bărbați, ca activitate pe care ar desfășura-o indiferent de evoluția 
pandemiei sau dacă, cel mult, rămâne la fel. Dată fiind perioada 
aplicării chestionarelor, prezumăm că o astfel de mențiune se 
leagă indirect și de itemul „excursii în afara localității”. 

Tabelul 4. Top cinci evenimente artistice / locuri, în funcție de sexul respondenților

Femei Bărbați

Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent

1
Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(16%)

Monument istoric sau sit 
arheologic (35%)

Teatru în spații 
închise (78%) 1 Monument istoric sau 

sit arheologic (21%)
Monument istoric sau sit 

arheologic (44%)
Teatru în spații 
închise (77%)

2 Monument istoric sau sit 
arheologic (15%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(33%)

Cinematograf în 
spații închise (78%) 2 Muzeu, expoziție sau 

galerie (18%)

Spectacole de 
divertisment în aer liber 

(40%)

Cinematograf 
în spații închise 

(77%)

3
Spectacole de 

divertisment în aer liber 
(13%)

Spectacole de divertisment 
în aer liber (33%)

Spectacole de 
muzică (orice gen) 

în spații închise 
(75%)

3
Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(15%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(36%)

Spectacole de 
muzică (orice gen) 

în spații închise 
(74%)

4 Teatru în aer liber (11%) Muzeu, expoziție sau 
galerie (29%)

Spectacole de 
divertisment în 

spații închise (74%)
4 Cinematograf în aer 

liber (14%) Teatru în aer liber (33%)

Spectacole de 
divertisment în 
spații închise 

(69%)

5 Muzeu, expoziție sau 
galerie (11%) Teatru în aer liber (29%) Bibliotecă (71%) 5

Spectacole de 
divertisment în aer 

liber (14%)

Muzeu, expoziție sau 
galerie (32%) Bibliotecă (67%)

Notă tabel:
Da, indiferent = da, indiferent de cum va evolua situația generată de COVID-19 
Da, mai bine / la fel = da, dacă situația generată de COVID-19 rămâne la fel sau se îmbunătățește 
Nu, indiferent = nu, indiferent de situația generată de COVID-19
Procentele sunt calculate în funcție de categoria de sex (feminin / masculin). 
Modalitate de citire: 16% dintre femei au menționat că vor merge la spectacole de muzică în aer liber, indiferent de evoluția situației generată de COVID-19.

Figura 5 prezintă media activităților pentru fiecare 
categorie de răspuns și fiecare categorie de status marital 
(persoane căsătorite sau în altă situație – singure, divorțate sau 
văduve). La modul general, persoanele căsătorite au obținut 

medii mai mici pentru participare și o medie mai mare pentru 
neparticipare. Însă diferențele sunt mici și nu creează diferențe 
importante între cele două categorii de status marital.
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Figura 5. Intenția de a desfășura activități de timp liber – 
distribuția mediilor în funcție de status marital

Număr de activități dorite, 
indiferent de evoluția situației

Număr de activități la care nu ar participa, 
indiferent de evoluția situației

Număr de activități dorite doar dacă 
situația se îmbunătățeste sau rămâne la fel

3,22

6,94

11,83

3,03

6,27

12,70

Altă situație Căsătoriți

Privind la topul activităților menționate, observăm că 
nici din punctul de vedere al tipologiei specifice persoanele 
căsătorite nu se diferențiază major de cele necăsătorite. În 
ambele cazuri, întâlnirile cu rudele sau prietenii reprezintă 
activități pe care le-ar face în următoarele șase luni, indiferent 
de situația generată de COVID-19 sau dacă situația rămâne 
cel mult la fel. De asemenea, atât pentru cei căsătoriți, cât 
și pentru cei în altă situație, evenimentele în spații închise (o 
bună parte culturale) reprezintă principalele mențiuni la care 
nu ar fi intenționat să participe, indiferent de situația generată 
de COVID-19. Diferențele sunt date de o serie de activități și 
locuri. Dacă în topul realizat pentru persoanele căsătorite 
regăsim mersul la biserică (23% vs 18% alt staus marital), 
pentru cele aflată în altă situație regăsim mersul la mall (23 
vs. 18% căsătoriți). 

Tabelul 5. Top cinci evenimente / locuri, în funcție de statusul marital 
Căsătoriți Altă situație

Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent

1 Întâlniri cu rude sau 
prieteni (33%)

Întâlniri cu rude sau 
prieteni (45%)

Discotecă / club 
(88%) 1 Întâlniri cu rude sau 

prieteni (30%)
Întâlniri cu rude sau 

prieteni (45%)
Teatru în spații 
închise (79%)

2 Parcuri, zone verzi 
(25%)

Monument istoric sau 
sit arheologic (41%)

Cinematograf în 
spații închise (80%) 2 Parcuri, zone verzi (27%) Restaurant / bar / pub / 

cafenea în aer liber (41%)
Discotecă / club 

(79%)

3 Biserică (23%)
Restaurant/ bar/ pub/ 
cafenea în aer liber 

(39%)

Teatru în spații 
închise (77%) 3 Activități sportive (25%) Parcuri, zone verzi (40%) Cinematograf în 

spații închise (74%)

4 Activități sportive 
(20%)

Parcuri, zone verzi 
(36%)

Spectacole de 
muzică (orice gen) în 
spații închise (76%)

4
Restaurant / bar / pub 
/ cafenea în aer liber 

(25%)

Excursii în afara localității 
(40%)

Spectacole de 
muzică (orice gen) în 
spații închise (73%)

5 Monument istoric sau 
sit arheologic (18%)

Spectacole de 
divertisment în aer 

liber (36%)

Spectacole de 
divertisment în spații 

închise (73%)
5 Mall-uri (23%)

Spectacole de 
divertisment în aer liber 

(38%)

Competiții sportive în 
calitate de spectator 

(73%)

Notă tabel: 
Da, indiferent = da, indiferent de cum va evolua situația generată de COVID-19 
Da, mai bine / la fel = da, dacă situația generată de COVID-19 rămâne la fel sau se îmbunătățește 
Nu, indiferent = nu, indiferent de situația generată de COVID-19
Procentele sunt calculate în funcție de categoria de status marital (căsătoriți / altă situație – singur/ă, văduv/ă etc.). 
Modalitate de citire: 23% dintre persoanele căsătorite au menționat că intenționează să meargă la biserică, indiferent de evoluția situației generată de COVID-19.
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Referitor la preferința pentru evenimente artistice în funcție 
de statusul marital, din analize reiese că cele două categorii 
nu sunt semnificativ diferite. Pentru fiecare scenariu au fost 

obținute, în mare parte, aceleași mențiuni, diferențele fiind 
date de poziția pe care o ocupă în fiecare top, dar cu diferențe 
foarte mici de la o treaptă la alta a clasamentului.

Tabelul 6. Top cinci evenimente artistice / locuri, în funcție de statusul marital

Căsătoriți Altă situație

Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent

1 Monument istoric sau 
sit arheologic (18%)

Monument istoric sau 
sit arheologic (41%)

Cinematograf în spații 
închise (80%) 1 Monument istoric sau sit 

arheologic (17%)

Spectacole de 
divertisment în aer liber 

(38%)

Teatru în spații 
închise (79%)

2 Muzeu, expoziție sau 
galerie (15%)

Spectacole de 
divertisment în aer 

liber (36%)

Teatru în spații 
închise (77%) 2

Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(16%)

Monument istoric sau sit 
arheologic (36%)

Cinematograf în 
spații închise (74%)

3
Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(15%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(33%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în spații 

închise (76%)
3

Spectacole de 
divertisment în aer liber 

(14%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(36%)

Spectacole de 
muzică (orice gen) în 
spații închise (73%)

4
Spectacole de 

divertisment în aer 
liber (13%)

Teatru în aer liber 
(33%)

Spectacole de 
divertisment în spații 

închise (73%)
4 Muzeu, expoziție sau 

galerie (13%)
Muzeu, expoziție sau 

galerie (31%)

Spectacole de 
divertisment în spații 

închise (69%)

5 Cinematograf în aer 
liber (13%)

Muzeu, expoziție sau 
galerie (30%) Bibliotecă (70%) 5 Teatru în aer liber (12%) Teatru în aer liber (29%) Bibliotecă (68%)

Notă tabel: 
Da, indiferent = da, indiferent de cum va evolua situația generată de COVID-19 
Da, mai bine / la fel = da, dacă situația generată de COVID-19 rămâne la fel sau se îmbunătățește 
Nu, indiferent = nu, indiferent de situația generată de COVID-19
Procentele sunt calculate în funcție de categoria de status marital (căsătoriți / altă situație – singur/ă, văduv/ă etc.). 
Modalitate de citire: 15% dintre persoanele căsătorite au menționat că vor merge la muzeu, indiferent de evoluția situației generată de COVID-19.

Dintre caracteristicile sociodemografice, educația este 
una ce creează diferențe observabile între respondenți. Figura 
6 prezintă numărul de evenimente și activități la care ar fi 
participat sau nu ar participat românii în funcție de ultimul ciclu 
educațional terminat. Două observații pot fi aduse referitor 
la rezultatele obținute. În primul rând, observăm similaritatea 
între perechile: 1) studii gimnaziale–studii post-liceale și  
2) studii liceale–studii universitare. Pentru prima pereche avem 
o medie de sub trei activități la care ar fi participat indiferent 
de evoluția situației și peste 13 activități la care oricum nu ar 
fi participat indiferent de evoluția pandemiei. Pentru a doua 
pereche avem o medie de peste trei activități la care ar fi 

participat indiferent de evoluția pandemiei și aproximativ 11 
la care nu s-ar fi dus indiferent de evoluția situației.

În al doilea rând, este important să menționăm că 
rezultatele observate nu sunt cauzate strict de nivelul de 
educație, întrucât această caracteristică să află în relație și cu 
alte caracteristici ale respondenților, precum vârsta. În cazul 
persoanelor cu studii gimnaziale și post-liceale vârsta medie 
este de 52 de ani, iar în cazul persoanelor cu studii liceale și 
universitare vârsta medie este în jurul valorii de 45 de ani. 
Prin urmare, putem spune că rezultatele observate pentru 
educație arată indirect și faptul că persoanele mai tinere au 
tins să menționeze mai multe activități și evenimente la care 
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ar fi participat indiferent de evoluția pandemiei, precum și mai 
multe activități și evenimente la care s-ar fi dus dacă situația 

pandemică ar fi rămar măcar la parametrii din momentul 
aplicării chestionarului.

Figura 6. Intenția de a desfășura activități de timp liber – distribuția mediilor în funcție de educație

Studii gimnaziale

Studii universitare

Studii liceale

Studii post-liceale

2,81

3,27

2,77

3,53

5,41

7,17

6,07

7,81

13,77

11,54

13,15

10,66

Nr. activități dorite, 
indiferent de evoluția situației

Nr. activități dorite doar dacă 
situația se îmbunătățeste sau rămâne la fel

Nr. de activități la care nu ar participa, 
indiferent de evoluția situației

Pentru distribuția răspunsurilor specifice pentru activități și 
evenimente culturale în funcție de nivelul de educație, Tabelele 
7, 8 și 9 prezintă procentele obținute la nivelul fiecărei categorii 
de răspuns. În cazul actvităților culturale la care ar fi participat 
indiferent de evoluția pandemiei, cele mai mari procente se 
regăsesc pentru: spectacolele de muzică în aer liber, piese 
de teatru în aer liber, cinematograf în aer liber, vizitarea 
monumentelor sau siturilor arheologice, vizitarea muzeelor 
sau a galeriilor de artă și spectactolele de divertisment în aer 
liber. În unele cazuri, precum spectacolele de muzică, nivelul 
educației nu creează diferențe semnificative între respondenți. 
În alte cazuri, precum teatrul sau cinematograful în aer liber, 
observăm o creștere a procentelor odată cu ultima școală 
terminată. A treia categorie este reprezentată de evenimentele 
care sunt specifice celor cu studii liceale și studii universitare, 
adică acele evenimente influențate și de vârstă.

Tabelul 7. Intenția de a participa la activități artistice în 
funcție de nivelul educației – da, indiferent de evoluția 
situației generată de COVID-19

În următoarele 6 luni 
intenționați să realizați 
următoarele activități în 

timpul dumneavoastră liber? 

Nivelul educației formale

Studii 
gimnaziale

Studii 
liceale

Studii 
postliceale

Studii 
universitare

Să participați la spectacole de 
muzică (orice gen) în spații 
închise 

5% 6% 8% 3%

Să participați la spectacole de 
muzică (orice gen) în aer liber 17% 14% 16% 14%

Să mergeți la teatru în spații 
închise 6% 6% 4% 7%

Să mergeți la teatru în aer liber 7% 12% 16% 20%
Să mergeți la cinematograf 
în spații închise 5% 6% 5% 5%

Să mergeți la cinematograf 
în aer liber 10% 12% 15% 17%

Să mergeți la o bibliotecă 
publică pentru a citi sau 
împrumuta cărți 

10% 13% 13% 11%
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În următoarele 6 luni 
intenționați să realizați 
următoarele activități în 

timpul dumneavoastră liber? 

Nivelul educației formale

Studii 
gimnaziale

Studii 
liceale

Studii 
postliceale

Studii 
universitare

Să vizitați un monument istoric 
sau sit arheologic (ex. palat, 
castel, biserică, mănăstire, 
grădini, clădiri vechi etc.)

16% 18% 18% 22%

Să vizitați un muzeu (de 
orice tip), expoziție sau o 
galerie de artă 

13% 16% 10% 14%

Să participați la spectacole de 
divertisment (de ex. Stand-up 
comedy, circ etc) în spații 
închise 

7% 10% 5% 5%

Să participați la spectacole de 
divertisment (de ex. Stand-up 
comedy, circ etc) în aer liber 

11% 16% 12% 15%

Pentru categoria de răspuns ce face referire la îmbunătățirea 
situației generate de pandemia COVID-19 sau păstrarea ei în 
parametrii de la momentul aplicării chestionarului, observăm că 
cele mai mari asemănări sunt între persoanele cu studii liceale 
și cele cu studii universitare, scoțând în evidență și importanța 
vârstei. Cu toate acestea, există și o activitate ce poate fi pusă (și) 
pe seama educației și anume, teatru în aer liber. Pentru acest item 
persoanele cu studii universitare au obținut cel mai mare procent 
(43%), cu diferențe sesizabile față de celelate niveluri de educație.
Tabelul 8. Intenția de a participa la activități artistice în 
funcție de nivelul educației – da, dacă situația generată de 
COVID-19 rămâne la fel sau se îmbunătățește

În următoarele 6 luni 
intenționați să realizați 
următoarele activități în 

timpul dumneavoastră liber? 

Nivelul educației formale

Studii 
gimnaziale

Studii 
liceale

Studii 
postliceale

Studii 
universitare

Să participați la spectacole de 
muzică (orice gen) în spații 
închise 

16% 22% 14% 27%

Să participați la spectacole de 
muzică (orice gen) în aer liber 25% 39% 33% 46%

Să mergeți la teatru în spații 
închise 11% 19% 16% 25%

Să mergeți la teatru în aer liber 21% 35% 33% 43%

În următoarele 6 luni 
intenționați să realizați 
următoarele activități în 

timpul dumneavoastră liber? 

Nivelul educației formale

Studii 
gimnaziale

Studii 
liceale

Studii 
postliceale

Studii 
universitare

Să mergeți la cinematograf în 
spații închise 12% 20% 10% 22%

Să mergeți la cinematograf în 
aer liber 18% 33% 26% 37%

Să mergeți la o bibliotecă 
publică pentru a citi sau 
împrumuta cărți 

16% 22% 18% 22%

Să vizitați un monument istoric 
sau sit arheologic (ex. palat, 
castel, biserică, mănăstire, 
grădini, clădiri vechi etc.)

32% 44% 38% 43%

Să vizitați un muzeu (de orice tip), 
expoziție sau o galerie de artă 23% 34% 35% 36%

Să participați la spectacole de 
divertisment (de ex. Stand-up 
comedy, circ etc) în spații închise 

23% 21% 9% 20%

Să participați la spectacole de 
divertisment (de ex. Stand-up 
comedy, circ etc) în aer liber 

33% 40% 25% 40%

Referitor la răspunsul „nu, indiferent de situația generată de 
COVID-19”, observăm, după cum era de așteptat, o inversare a 
procentelor. În general, mare parte din itemi prezintă procente 
mai mari de 50% indiferent de categoria de educație. Însă 
observăm cele mai mari procente sunt pentru persoanele cu 
studii gimnaziale sau cu studii post-liceale. 
Tabelul 9. Intenția de a participa la activități artistice în 
funcție de nivelul educației – nu, indiferent de situația 
generată de COVID-19

În următoarele 6 luni 
intenționați să realizați 
următoarele activități în 

timpul dumneavoastră liber? 

Nivelul educației formale

Studii 
gimnaziale

Studii 
liceale

Studii 
postliceale

Studii 
universitare

Să participați la spectacole de 
muzică (orice gen) în spații închise 79% 72% 79% 70%

Să participați la spectacole de 
muzică (orice gen) în aer liber 59% 47% 51% 40%

Să mergeți la teatru în spații 
închise 83% 76% 79% 68%

Să mergeți la teatru în aer liber 72% 53% 51% 37%



  27Rezultate  

În următoarele 6 luni 
intenționați să realizați 
următoarele activități în 

timpul dumneavoastră liber? 

Nivelul educației formale

Studii 
gimnaziale

Studii 
liceale

Studii 
postliceale

Studii 
universitare

Să mergeți la cinematograf în 
spații închise 83% 74% 85% 72%

Să mergeți la cinematograf în 
aer liber 72% 55% 58% 46%

Să mergeți la o bibliotecă 
publică pentru a citi sau 
împrumuta cărți 

74% 66% 68% 67%

Să vizitați un monument istoric 
sau sit arheologic (ex. palat, 
castel, biserică, mănăstire, 
grădini, clădiri vechi etc.)

53% 38% 44% 35%

Să vizitați un muzeu (de orice tip), 
expoziție sau o galerie de artă 64% 50% 55% 49%

Să participați la spectacole de 
divertisment (de ex. Stand-up 
comedy, circ etc) în spații închise 

70% 69% 86% 75%

În următoarele 6 luni 
intenționați să realizați 
următoarele activități în 

timpul dumneavoastră liber? 

Nivelul educației formale

Studii 
gimnaziale

Studii 
liceale

Studii 
postliceale

Studii 
universitare

Să participați la spectacole de 
divertisment (de ex. Stand-up 
comedy, circ etc) în aer liber 

55% 44% 63% 45%

După cum a fost menționat anterior, vârsta poate fi un factor 
important în ceea ce privește răspunsul oamenilor în fața situației 
de pandemiei pentru a-și ghida comportamentul. Figura 7 arată 
în mod concret acest lucru, prin faptul că numărul de activități pe 
care persoanele intenționau să le realizeze în următoarele șase 
luni indiferent de starea pandemică cresc pe măsură ce vârsta 
scade. În cealaltă extremă, a neparticipării la seria de activități 
și evenimente prezentate la începutul acestei secțiuni (Figurile 
1 și 2), se plasează persoanele vârstnice – numărul de activități 
la care nu aveau intenția să participe indiferent de situația 
generată de COVID-19 crește odată cu vârsta. 

Figura 7. Intenția de a desfășura activități de timp liber – distribuția mediilor în funcție de vârstă
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Nr. de activități la care nu ar participa, 
indiferent de evoluția situației

În ceea ce privește activitățile și evenimentele culturale, 
trendul este similar cu cel din distribuția generală prezentată 
anterior. Cele mai mari medii ale vârstelor le regăsim pentru 
categoria de răspuns „nu, indiferent de situația generată 

de COVID-19”, în timp ce pentru celelalte două categorii de 
răspuns mediile de vârstă sunt aceleași sau foarte apropiate.
Intention to participate in artistic activities – age means 
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Tabelul 10. Intenția de a participa la activități artistice – 
medii ale vârstelor

Vârsta medie (ani împliniți)
Da 

- indiferent
Da - mai 

bine / la fel
Nu 

- indiferent
Participarea la spectacole de 
muzică (orice gen) în spații 
închise

43 42 50

Participarea la spectacole de 
muzică (orice gen) în aer liber 45 44 52

Mers la teatru în spații închise 45 43 49

Mers la teatru în aer liber 44 45 51
Mers la cinematograf în spații 
închise 40 39 51

Mers la cinematograf în aer liber 44 44 51
Mers la o bibliotecă publică 
pentru a citi sau împrumuta cărți 43 44 50

Vizitarea unui monument 
istoric sau sit arheologic 46 46 52

Vizitarea unui muzeu (de orice 
tip), expoziție sau galerie de artă 44 44 51

Participarea la spectacole de 
divertisment în spații închise 41 42 51

Participarea la spectacole de 
divertisment în aer liber 42 45 52

Note to table: 
Tabelul prezintă vârsta medie pentru fiecare categorie de răspuns la întrebările 
din chestionar. 
Mod de citire: Vârsta medie a celor care vor să meargă la teatru în aer liber, 
indiferent de evoluția situației, este 44 de ani.

Pentru celelalte activități de timp liber (non-artistice), tendința 
generală este ca neparticiparea (adică „nu, indiferent de situația 
generată de pandemie”) să crească odată cu vârsta. După 
cum poate fi observat în Tabelul 11, mediile vârstelor pentru 
celelalte două variante de răspuns nu diferă semnificativ sau 
sunt aceleași, în timp ce pentru răspunsurile de neparticipare 
avem medii de vârstă mai mari, care depășesc valoarea de 50 
ani. Excepție face mersul la biserică pentru care trendul este 
invers: cea mai mare medie a vârstei este pentru răspunsul „da, 
indiferent de situația generată de pandemie” (52 ani) și „da, 
dacă situația se îmbunătățește sau rămâne la fel” (49 ani).

Tabelul 11. Intenția de a participa la alte activități de timp 
liber – medii ale vârstelor 

Vârsta medie (ani împliniți)
Da 

- indiferent
Da - mai bine 

/ la fel
Nu 

- indiferent
Plimbare prin parcuri, 
zone verzi 42 45 55

Mers la biserică 52 49 47
Întâlniri cu rude sau 
prieteni 46 47 55

Activități sportive 41 42 53
Mers la competiții 
sportive în calitate de 
spectator

42 44 50

Mers în excursii în afara 
localității 43 43 55

Participarea la sărbători / 
evenimente locale 47 47 49

Mers în mall-uri 45 42 54

Mers la discotecă / club 34 34 50
Mers la restaurant/ bar/ 
pub/ cafenea (nu în mall) 
în spații închise

40 39 54

Mers la restaurant/ bar/ 
pub/ cafenea (nu în mall) 
în aer liber

41 42 58

Note to table: 
Tabelul prezintă vârsta medie pentru fiecare categorie de răspuns la întrebările 
din chestionar. 
Mod de citire: Vârsta medie a celor care vor să meargă la mall, indiferent de 
evoluția situației, este 45 de ani.

De multe ori desfășurarea unei activități sau participarea 
la un eveniment este condiționată și de resursele financiare. 
În cazul de față am luat în considerare venit net lunar al 
gospodăriei, dat fiind că semnalează toate resursele financiare 
la care acces o persoană, dincolo de cele persoanele11. Mergând 
pe această caracteristică, observăm că numărul de activități la 
care oamenii ar fi intenționat să meargă indiferent de situația 
pandemică este dublu când comparăm persoanele cu peste 

11 Pentru distribuțiile răspunsurilor în funcție de venitul personal net, vezi 
Figura A1 și tabelele A1 și A2 din Anexe. 
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4500 RON și sub 1600 RON. Tot pentru cele două categorii 
de venit există diferențe mari în ceea ce privește numărul de 
activități pe care nu le-ar desfășura indiferent de pandemie. 
Dacă pentru cei cu venituri ale gospodăriei de peste 4500 RON 
avem o medie de 10, pentru gospodăriile cu sub 1600 RON 

media se plasează în jurul valorii 15. În cazul categoriilor de 
venit 1601-2999 RON și 3000-4499 RON nu avem diferențe 
semnificative, însă tendința generală pe care o arată Figura 
8 este că intenția de participare, indiferent de scenariu, crește 
odată cu venitul gospodăriei.

Figura 8. Intenția de a desfășura activități de timp liber – distribuția mediilor în funcție de venitul net al gospodăriei
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Privind la mediile obținute pentru fiecare activitate / 
eveniment în funcție de fiecare categorie de răspuns (Tabelele 
12 și 13), observăm că rezultatele sunt în conformitate cu 
distribuția generală din Figura 8. 

Referitor la activitățile artistice, cele mai mici medii ale 
veniturilor pe gospodărie au fost obținute pentru categoria 
„nu, indiferent de situația generată de COVID-19”. Pentru 
celelalte două categorii, ce exprimă intenția de participare, 
observăm că avem venituri mai mari, care alternează între cele 
două categorii de răspuns, în funcție de itemul din chestionar. 
Însă un calcul general arată că media veniturilor pe gospodărie 
este mai mare pentru categoria „da, dacă situația generată de 
COVID-19 rămâne la fel sau se îmbunătățește” (4747 RON), 

comparativ cu 4451 RON pentru „da, indiferent de cum va 
evolua situația generată de COVID-19”. De asemenea, trebuie 
menționată și fluctuația diferențelor de venit în funcție de 
spațiul de desfășurare. Spre exemplu, pentru teatru în aer liber 
media veniturilor pentru răspunsul „da, indiferent...” este 5552 
RON comparativ cu 4893 pentru răspunsul „da, mai bine / la 
fel”. În schimb, pentru teatru în spațiu închis avem o situație 
inversă: venituri mai mari pentru cei care ar merge doar dacă 
situația se îmbunătățește sau rămâne la fel, și venituri mai 
mici pentru cei care ar merge indiferent de evoluția pandemiei 
(4897 vs. 3888 RON).
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Tabelul 12. Intenția de a participa la activități artistice – 
medii ale veniturilor din gospodărie

Venit gospodărie lunar net (medii)
Da 

- indiferent
Da - mai 

bine / la fel
Nu 

- indiferent
Participarea la spectacole de 
muzică (orice gen) în spații 
închise

4734 5234 3757

Participarea la spectacole de 
muzică (orice gen) în aer liber 4638 4791 3481

Mers la teatru în spații închise 3888 4897 3947

Mers la teatru în aer liber 5552 4893 3371
Mers la cinematograf în spații 
închise 4016 5359 3826

Mers la cinematograf în aer liber 4546 4948 3552
Mers la o bibliotecă publică 
pentru a citi sau împrumuta 
cărți

4265 3981 4081

Vizitarea unui monument 
istoric sau sit arheologic 4624 4338 3636

Vizitarea unui muzeu (de orice 
tip), expoziție sau galerie de artă 4173 4678 3772

Participarea la spectacole de 
divertisment în spații închise 4286 4489 3958

Participarea la spectacole de 
divertisment în aer liber 4248 4611 3677

Note to table:
Tabelul prezintă vârsta medie pentru fiecare categorie de răspuns la întrebările 
din chestionar. 
Mod de citire: Venitul mediu (net) din gospodărie al celor care vor să meargă la 
teatru în aer liber, indiferent de evoluția situației, este 5552 RON.

Pentru celelalte activități de timp liber (Tabelul 13), o 
parte a rezultatelor sunt similare cu cele prezentate anterior: 
persoanele cu venituri mai mici au o pondere mai mare în 
ceea ce privește intenția de neparticipare indiferent de situația 
pandemică. Excepție fac o serie de itemi pentru care tendința 
este inversă: mersul la biserică, participarea la competiții 
sportive în calitate de spectator și participarea la sărbători 
sau evenimente locale. Pentru aceste trei cazuri intenția de 
participare indiferent de evoluția pandemiei scade odată cu 
veniturile. 

Tabelul 13. Intenția de a participa la alte activități de timp 
liber – medii ale veniturilor din gospodărie

Venit gospodărie lunar net (medii)
Da 

- indiferent
Da - mai 

bine / la fel
Nu 

- indiferent
Plimbare prin parcuri, zone 
verzi 5263 4648 2777

Mers la biserică 3551 3721 4574

Întâlniri cu rude sau prieteni 4813 4467 2418

Activități sportive 5636 4997 3172
Mers la competiții sportive în 
calitate de spectator 3682 4340 4064

Mers în excursii în afara 
localității 5382 4531 3188

Participarea la sărbători / 
evenimente locale 3469 4137 4234

Mers în mall-uri 4514 4938 3313

Mers la discotecă / club 4571 5120 3973
Mers la restaurant/ bar/ pub/ 
cafenea (nu în mall) în spații 
închise

4632 5651 3332

Mers la restaurant/ bar/ pub/ 
cafenea (nu în mall) în aer liber 4983 5203 2581

Note to table:
Tabelul prezintă vârsta medie pentru fiecare categorie de răspuns la întrebările 
din chestionar. 
Mod de citire: Venitul mediu (net) din gospodărie al celor care vor să meargă la 
mall, indiferent de evoluția situației, este 4514 RON.

Relația cu piața muncii creează la rândul ei diferențe 
în modul în care românii și-au exprimat intenția de a 
participa la evenimentele și activitățile de timp liber ce le-au 
fost prezentate. După cum poate fi observat în Figura 9, 
persoanele active pe piața muncii și-au exprimat în număr 
mai mare intenția de participare în ambele scenarii de 
evoluție a pandemiei. În schimb, persoanele inactive au 
obținut cea mai mare medie pentru răspunsul „nu, indiferent 
de situația generată de COVID-19”. Astfel de rezultate nu 
sunt surprinzătoare, dat fiind că această categorie conține 
persoane vârstnice și persoane a căror venituri sunt în medie 
mai scăzute. 
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Figura 9. Intenția de a desfășura activități de timp liber – 
distribuția mediilor în funcție de statusul pe piața muncii

Număr de activități dorite, 
indiferent de evoluția situației

Număr de activități la care nu ar participa, 
indiferent de evoluția situației

Număr de activități dorite doar dacă 
situația se îmbunătățeste sau rămâne la fel

2,45

5,20

14,34

3,78

7,78

10,44

Persoane inactive 
pe piața muncii

Persoane active 
pe piața muncii

Privind la topul mențiunilor, observăm atât asemănări, cât 
și deosebiri. Ambele categorii au spus că intenționează să se 
întâlnească cu rudele și prietenii în ambele scenarii de evoluție 
a pandemiei, și ambele categorii au spus că nu intenționează să 
participe la evenimente desfășurate în spații închise. Diferențele 
sunt date de regularități care au fost observate anteriror. Astfel, 
persoanele inactive piața muncii au menționat că intenționează 
să meargă la biserică sau sărbători și evenimente locale 
indiferent de evoluția pandemiei sau dacă parametrii ei se 
mențin cel mult la același nivel. 

Tipologia evenimentelor și a activităților artistice nu diferă în 
funcție de statutul de a fi sau nu angajat/ă (Tabelul 15). În ambele 
cazuri observăm că majoritatea persoanelor nu intenționau să 
participe la acele activități în spații închise. Pentru scenariile de 
participare monumentele și siturile arheologice, spectacolele de 
muzică și spectacolele de divertisment reprezintă principalele 
evenimente la care intenționau să participe și persoanele active 
și cele inactive pe piața muncii. 

Tabelul 14. Top cinci evenimente / locuri, în funcție de mediul de statusul pe piața muncii

Persoane active pe piața muncii Persoane inactive pe piața muncii

Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent

1 Întâlniri cu rude sau 
prieteni (36%)

Restaurant/ bar/ pub/ 
cafenea în aer liber 

(51%)
Discotecă / club (79%) 1 Întâlniri cu rude 

sau prieteni (28%)
Întâlniri cu rude sau 

prieteni (45%) Discotecă / club (89%)

2 Parcuri, zone verzi 
(34%)

Excursii în afara 
localității (48%)

Cinematograf în spații 
închise (70%) 2 Biserică (21%) Parcuri, zone verzi 

(35%)
Teatru în spații închise 

(85%)

3 Activități sportive 
(30%)

Monument istoric sau 
sit arheologic (46%)

Teatru în spații închise 
(70%) 3 Parcuri, zone verzi 

(19%)
Monument istoric sau 
sit arheologic (31%)

Cinematograf în spații 
închise (85%)

4
Restaurant/ bar/ pub/ 
cafenea în aer liber 

(27%)

Întâlniri cu rude sau 
prieteni (45%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în spații 

închise (67%)
4 Mall-uri (19%) Biserică (31%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în spații 

închise (82%)

5 Excursii în afara 
localității (26%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(44%)

Spectacole de 
divertisment în spații 

închise (67%)
5

Sărbători / 
evenimente locale 

(15%)

Sărbători / evenimente 
locale (30%)

Competiții sportive în 
calitate de spectator 

(78%)

Notă tabel: 
Da, indiferent = da, indiferent de cum va evolua situația generată de COVID-19
Da, mai bine / la fel = da, dacă situația generată de COVID-19 rămâne la fel sau se îmbunătățește
Nu, indiferent = nu, indiferent de situația generată de COVID-19
Procentele sunt calculate în funcție de categoria de status pe piața muncii (active / inactive).
Modalitate de citire: 36% dintre persoanele active piața muncii au menționat că se vor întâlni cu rude sau prieteni, indiferent de evoluția situației generată de COVID-19.
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Tabelul 15. Top cinci evenimente artistice / locuri, în funcție de mediul de statusul pe piața muncii

Persoane active pe piața muncii Persoane inactive pe piața muncii

Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent

1 Monument istoric sau 
sit arheologic (22%)

Monument istoric sau 
sit arheologic (46%)

Cinematograf în spații 
închise (70%) 1

Spectacole de 
muzică (orice gen) în 

aer liber (14%)

Monument istoric sau 
sit arheologic (31%)

Teatru în spații închise 
(85%)

2 Muzeu, expoziție sau 
galerie (19%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(44%)

Teatru în spații închise 
(70%) 2 Monument istoric sau 

sit arheologic (13%)

Spectacole de 
divertisment în aer liber 

(30%)

Cinematograf în spații 
închise (85%)

3
Spectacole de 

divertisment în aer 
liber (17%)

Teatru în aer liber 
(43%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în spații 

închise (67%)
3 Muzeu, expoziție sau 

galerie (11%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(25%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în spații 

închise (82%)

4
Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(17%)

Spectacole de 
divertisment în aer 

liber (43%)

Spectacole de 
divertisment în spații 

închise (67%)
4

Spectacole de 
divertisment în aer 

liber (11%)

Muzeu, expoziție sau 
galerie (25%) Bibliotecă (77%)

5 Bibliotecă (15%) Cinematograf în aer 
liber (41%) Bibliotecă (61%) 5 Cinematograf în aer 

liber (10%) Teatru în aer liber (19%)
Spectacole de 

divertisment în spații 
închise (77%)

Notă tabel:
Da, indiferent = da, indiferent de cum va evolua situația generată de COVID-19
Da, mai bine / la fel = da, dacă situația generată de COVID-19 rămâne la fel sau se îmbunătățește
Nu, indiferent = nu, indiferent de situația generată de COVID-19
Procentele sunt calculate în funcție de categoria de status pe piața muncii (active / inactive).
Modalitate de citire: 36% dintre persoanele active piața muncii au menționat că se vor întâlni cu rude sau prieteni, indiferent de evoluția situației generată de COVID-19.

Ultima distincție analizată a fost cea creată de mediul 
de rezidență (urban sau rural). Rezultatele obținute arată 
că, în medie, nu avem diferențe între cele două categorii de 
persoane. Chiar dacă persoanele din urban au medii mai mari 
în ceea ce privește participarea (în ambele scenarii) și mai 
mici în ceea ce privește neparticiparea (indiferent de starea 
pandemiei), diferențele obținute nu sunt majore – în toate 
cazurile avem cu o activitate în plus sau în minus.

Cu toate că nu există diferențe din punct de vedere 
cantitativ, analizele efectuate arată că există diferențe în 
tipologia evenimentelor alese. Ambele categorii au declarat 
că în primul rând ar intenționa să se întâlnească cu rudele 
și prietenii, însă observâm că pentru persoanele din urban 
locuri precum mall-urile sau restaurantele în aer liber sunt 
mai importante. În schimb, pentru persoanele din rural, 
locuri precum biserica și evenimentele organizate cu ocazia 
sărbătorilor locale au obținut procente mai ridicate.

Figura 10. Intenția de a desfășura activități de timp liber – 
distribuția mediilor în funcție de mediul de rezidență

Număr de activități dorite, 
indiferent de evoluția situației

Număr de activități la care nu ar participa, 
indiferent de evoluția situației

Număr de activități dorite doar dacă 
situația se îmbunătățeste sau rămâne la fel

2,89

6,05

13,04

3,29

6,97

11,73

Rural Urban
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Tabelul 16. Top cinci evenimente / locuri, în funcție de mediul de rezidență

Urban Rural

Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent

1 Întâlniri cu rude sau 
prieteni (34%)

Întâlniri cu rude sau 
prieteni (48%) Discotecă / club (85%) 1 Întâlniri cu rude sau 

prieteni (29%)
Întâlniri cu rude sau 

prieteni (41%) Discotecă / club (83%)

2 Parcuri, zone verzi 
(32%)

Parcuri, zone verzi 
(42%)

Cinematograf în spații 
închise (77%) 2 Biserică (23%)

Restaurant/ bar/ pub/ 
cafenea în aer liber 

(39%)

Cinematograf în spații 
închise (79%)

3 Activități sportive 
(27%)

Monument istoric 
sau sit arheologic 

(41%)

Teatru în spații închise 
(77%) 3 Parcuri, zone verzi 

(18%)
Monument istoric sau 
sit arheologic (36%)

Teatru în spații închise 
(78%)

4
Restaurant/ bar/ pub/ 
cafenea în aer liber 

(24%)

Restaurant/ bar/ pub/ 
cafenea în aer liber 

(41%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în spații 

închise (75%)
4 Sărbători / evenimente 

locale (18%) Biserică (35%)
Spectacole de muzică 

(orice gen) în spații 
închise (75%)

5 Mall-uri (24%)
Spectacole de 

divertisment în aer 
liber (40%)

Spectacole de 
divertisment în spații 

închise (73%)
5 Activități sportive 

(16%)
Excursii în afara 
localității (34%)

Competiții sportive în 
calitate de spectator 

(74%)
Notă tabel: Da, indiferent = da, indiferent de cum va evolua situația generată de COVID-19 
Da, mai bine / la fel = da, dacă situația generată de COVID-19 rămâne la fel sau se îmbunătățește 
Nu, indiferent = nu, indiferent de situația generată de COVID-19 
Procentele sunt calculate în funcție de categoria de mediul de rezidență (urban / rural). 
Modalitate de citire: 34% dintre persoanele din mediul urban au menționat că se vor întâlni cu rude sau prieteni, indiferent de evoluția situației generată de COVID-19.

Referitor la evenimentele și activitățile artistice, regăsim 
același tabel prezentat în tabelele anterioare. Cele pentru 
care respondenții au menționat că intenționează să participe 
indiferent de evoluția pandemiei sau dacă rămâne în 

aceeași parametrii sunt condiționate de organizarea lor în 
aer liber. Ca mențiuni, topurile pentru urban și rural sunt 
asemănătoare – conțin în general aceeași itemi, cu diferențe 
în ordinea lor.

Tabelul 17. Top cinci evenimente artistice / locuri, în funcție de mediul de rezidență
Urban Rural

Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent

1
Monument istoric 
sau sit arheologic 

(21%)

Monument istoric sau 
sit arheologic (41%)

Cinematograf în 
spații închise (77%) 1

Spectacole de 
divertisment în aer 

liber (14%)

Monument istoric sau sit 
arheologic (36%)

Cinematograf în spații 
închise (79%)

2
Spectacole de 

muzică (orice gen) în 
aer liber (17%)

Spectacole de 
divertisment în aer 

liber (40%)

Teatru în spații 
închise (77%) 2 Monument istoric sau 

sit arheologic (14%)
Sărbători / evenimente 

locale (33%)
Teatru în spații închise 

(78%)

3 Muzeu, expoziție sau 
galerie (16%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(37%)

Spectacole de 
muzică (orice gen) în 
spații închise (75%)

3
Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(13%)

Sepctacole de 
divertisment în aer liber 

(32%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în spații 

închise (75%)

4 Teatru în aer liber 
(14%)

Teatru în aer liber 
(35%)

Spectacole de 
divertisment în spații 

închise (73%)
4 Cinematograf în aer 

liber (13%)

Spectacole de muzică 
(orice gen) în aer liber 

(31%)

Spectacole de 
divertisment în spații 

închise (71%)
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Urban Rural

Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent Da, indiferent Da, mai bine / la fel Nu, indiferent

5
Spectacole de 

divertisment în aer 
liber (13%)

Cinematograf în aer 
liber (34%) Bibliotecă (68%) 5 Muzeu, expoziție sau 

galerie (12%)
Muzeu, expoziție sau 

galerie (31%) Bibliotecă (70%)

Notă tabel:
Da, indiferent = da, indiferent de cum va evolua situația generată de COVID-19 
Da, mai bine / la fel = da, dacă situația generată de COVID-19 rămâne la fel sau se îmbunătățește 
Nu, indiferent = nu, indiferent de situația generată de COVID-19

Procentele sunt calculate în funcție de categoria de mediul de rezidență (urban / rural). 
Modalitate de citire: 34% dintre persoanele din mediul urban au menționat că se vor întâlni cu rude sau prieteni, indiferent de evoluția situației generată de COVID-19.

3. concluzii
Dintre toate evenimentele și activitățile prezentate, cea 

mai mare intenție de participare a fost înregistrată pentru 
„întâlnirile cu rudele și prietenii”, fie indiferent de evoluția 
pandemiei (32%), fie dacă aceasta s-ar fi menținut cel 
mult la parametrii de la data aplicării chestionarului (45%). 
Răspunsurile pentru acestă activitate au înregistrat cele mai 
mari frecvențe indiferent de caracteristicile demografice 
utilizate pentru a împărți respondenții în grupuri distincte.

Deși chestionarul nu permite analiza motivațiilor pentru 
răspunsurile oferite de persoanele intervievate, putem însă 
lansa ipoteza că unul din factorii care au dus către procentele 
ridicate a fost perioada de urgență, când contactul dintre 
persoane a fost limitat. Deși măsurile luate de autorități au fost 
necesare, putem, simultan, să presupunem că lipsa interacțiunii 
directe cu persoanele apropiate a fost acompaniată de un 
impact psihologic mai mare sau mic, în funcție de anumite 
predispoziții individuale. Diverse studii au arătat că impactul 
izolarii sau al singurătății asupra sănății mentale sau al stării 
de bine în general (eng. well-being) este unul negativ12. Mai 

12 Andrea Fiorillo și Philip Gorwood, ‘The Consequences of the COVID-
19 Pandemic on Mental Health and Implications for Clinical Practice’, 
European Psychiatry, 63/1 (2020), e32; Debanjan Banerjee și Mayank Rai, 

mult, ne este necunoscută situația din teren pe perioada stării 
de urgență pentru comportamentul respondenților în ceea ce 
privește întâlnirile cu rudele sau prietenii și în ce condiții s-au 
desfășurat ele, în cazul în care au avut loc. În anumite cazuri, 
astfel de întâlniri sunt inevitabile – când persoanele locuiesc în 
aceeași gospodărie sau lucrează împreună. Altfel spus, nu știm 
pentru cine răspunsul „da, indiferent de evoluția pandemiei” se 
tranduce în „da, pentru că și până acum am făcut acest lucru”, 
și în care situații s-ar traduce ca „da, pentru că vreau să-mi 
revăd prietenii și familia”.

Evenimentele și activitățile culturale reprezintă un caz 
distinct, întrucât prezintă avantaje și dezavantaje în funcție 
de mai multe criterii. În primul rând, avem criteriul spațiului de 
desfășurare, fiind observată ponderea mai mare răspunsurilor 
ce au favorizat desfășurarea lor în aer liber, mai ales pe 
fondul ieșirii dintr-o stare de urgență ce a limitat semnificativ 
posibilitățile de petrecere a timpului liber. Pentru cele 
desfășurate în spații închise, răspunsurile din categoria „da, 
indiferent de evoluția situației generată de Covid-19” nu avem 
procente care să depășească un procent de 7%. Pe de o parte, 

‘Social Isolation in Covid-19: The Impact of Loneliness’, International Journal 
of Social Psychiatry, 66/6 (2020), 525–27.
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putem spune că oamenii au înțeles necesitatea de a minimiza 
riscurile în fața expunerii virale, prin participarea la evenimente 
ce permit distanțarea fizică și în același timp diminuează 
probabilitatea concentrării virusului într-un anumit spațiu. Pe 
de altă parte, avem un al doilea criteriu, al neparticipării în 
general. Pentru o parte din artele spectacolului, precum teatrul, 
tendința generală din partea populației era de neparticipare. 
Așadar, restricțiile sau diversele condiții necesare pentru 
minimizarea riscurilor au adăugat un dezavantaj celui existent. 
Prin urmare, o parte a evenimentele culturale au avut de 
suferit prin cumulul acestor doi factori: spațiul de desfășurare 
și „tradiția” de neparticipare din partea publicului general.

În alte cazuri, efectul adus de pandemia Sars-Cov2 pare 
să fie în sens invers. Pentru mersul la muzeu sau expoziții sau 
mersul la bibliotecă, intenția respondenților se traduce în 
procente mai mari comparativ cu anul 2019. Bineînțeles, nu 
știm dacă astfel de intenții s-au concretizat în comportamente 
efective, iar oamenii chiar au mers în astfel de locuri.

Caracteristici sociodemografice precum sexul sau statusul 
marital nu creează diferențe semnificative între respondenți. 
Din punct de vedere cantitativ, femeile și bărbații, persoanele 
căsătorite și necăsătorite au menționat aproximativ același 
număr de evenimente la care ar participa sau nu, în diversele 
scenarii de evoluție a pandemiei. Mențiunile cu privire la 
intenția de participare indiferent de situația generată de 
Sars-Cov2, sau dacă indicatorii de evoluție ai pandemiei 
rămân, cel mult, aceeași, sunt similare, chiar dacă nu apar în 
aceeași ordine. În toate cazurile, itemii care au obținut cele 
mai frecvente mențiuni de neparticipare (indiferent de starea 
de pandemie) sunt cei care presupun desfășurarea activității 
într-un spațiu închis (cinema, teatru, club etc.)

Dintre caracteristicile care diferențiază între respondenți, cele 
care s-au evidențiat au fost educația, vârsta, venitul lunar din 
gospodărie, statusul pe piața muncii sau mediul de rezidență. 
Educația ne arată că persoanele cu nivel de educație mai ridicat 
sunt mai active, intenționând să realizeze mai multe activități 

de timp liber. Pentru unele mențiuni de consum cultural, precum 
mersul la teatru, persoanele cu studii superioare au prezentat 
cele mai mari procente. Însă asemănările dintre persoanele cu 
studii liceale finalizate și cele cu studii universitare ne arată că 
pentru o serie de activități (deopotrivă culturale și non-culturale) 
efectul educației este mediat și de vârstă. În ceea ce privește 
vârsta, rezultatele arată că persoanele tinere sunt, după cum 
era de așteptat, mai active, exprimând intenția de a participa la 
mai multe activități culturale și non-culturale în ambele scenarii 
prezentate – fie „indiferent de cum va evolua situația generată 
de COVID-19”, fie „dacă situația generată de COVID-19 rămâne 
la fel sau se îmbunătățește”. Privitor la venitul pe gospodărie, 
putem spune că persoanele cu resurse financiare mai ridicate 
sunt, la rândul lor, mai active în spațiul public exprimându-și în 
mare măsură intenția de a participa la evenimente culturale și 
non-culturale. În relație cu veniturile, vârsta și educația este și 
statutul pe piața muncii pe care îl poate avea o persoană. Astfel, 
persoanele active pe piața muncii prezintă o probabilitate mai 
mare de a fi active și în timpul liber, dat fiind că ele sunt, în medie, 
mai tinere și cu venituri mai ridicate decât cele din categoria 
„inactvi pe piața muncii” (persoane casnice, ieșite la pensie etc.). 
Mediul de rezidență diferențiază la nivelul tipologiei activităților. 
Nu există diferențe majore între persoanele din urban și din rural 
în ceea ce privește numărul de activități pe intenționau să (nu) 
le desfășoare, dar diferă o parte a locurilor pe care fiecare grup 
pune accentul.

Nu în ultimul rând, menționăm că nu putem diferenția între 
răspunsurile „da, indiferent de cum va evolua situația generată 
de COVID-19” și „da, dacă situația generată de COVID-19 
rămâne la fel sau se îmbunătățește” utilizând dihotomia 
comportament nepreventiv / comportament preventiv. Chiar 
dacă persoanele doresc să desfășoare o serie de activități 
indiferent de cum evoluția pandemiei, nu putem spune ce 
condiții de desfășurare au avut ele în minte atunci când au 
dat răspunsul. Pentru o parte dintre ele, cel puțin, există 
posibilitatea ca acest răspuns să conțină în manieră implicită 
respectarea unor condiții sanitare.
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5. anexe
Figure A11. Intenția de a participa la activități – distribuția mediilor în funcție de salariul personal net

Sub salariul minim net

Peste salariul mediu net

1350 – 2500

2500 – 3300

2,69

2,90

3,61

4,55

5,54

6,90

7,64

7,68
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12,19
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Nr. activități dorite, 
indiferent de evoluția situației

Nr. activități dorite doar dacă 
situația se îmbunătățeste sau rămâne la fel

Nr. de activități la care nu ar participa, 
indiferent de evoluția situației

Tabel A1. Intenția de a participa la activități artistice – medii ale veniturilor personale 

Venit personal lunar net (medii)

Da - indiferent Da - mai bine / la fel Nu - indiferent

Participarea la spectacole de muzică (orice gen) în spații închise 2458 2362 1870

Participarea la spectacole de muzică (orice gen) în aer liber 2186 2238 1771

Mers la teatru în spații închise 2438 2482 1857

Mers la teatru în aer liber 2663 2393 1650

Mers la cinematograf în spații închise 2385 2326 1892

Mers la cinematograf în aer liber 2532 2460 1639

Mers la o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărți 2417 1968 1904

Vizitarea unui monument istoric sau sit arheologic 2392 2205 1631

Vizitarea unui muzeu (de orice tip), expoziție sau galerie de artă 2293 2215 1803

Participarea la spectacole de divertisment în spații închise 2313 1983 1961

Participarea la spectacole de divertisment în aer liber 2247 2185 1779

Notă tabel: 
Tabelul prezintă vârsta medie pentru fiecare categorie de răspuns la întrebările din chestionar. 
Mod de citire: Venitul personal mediu (net) al celor care vor să meargă la teatru în aer liber, indiferent de evoluția situației, este 2663 RON.
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Tabel A2. Dispoziția de a participa la alte activități de timp liber – medii ale veniturilor personale 

Venit personal lunar net (medii)

Da - indiferent Da - mai bine / la fel Nu - indiferent

Plimbare prin parcuri, zone verzi 2503 2108 1544

Mers la biserică 2054 1925 2010

Întâlniri cu rude sau prieteni 2399 2009 1438

Activități sportive 2742 2084 1660

Mers la competiții sportive în calitate de spectator 2160 2265 1898

Mers în excursii în afara localității 2602 2287 1482

Participarea la sărbători / evenimente locale 1857 1957 2053

Mers în mall-uri 2142 2193 1780

Mers la discotecă / club 2315 1905 1999

Mers la restaurant/ bar/ pub/ cafenea (nu în mall) în spații închise 2567 2356 1745

Mers la restaurant/ bar/ pub/ cafenea (nu în mall) în aer liber 2392 2381 1401

Notă tabel:
Tabelul prezintă vârsta medie pentru fiecare categorie de răspuns la întrebările din chestionar.
Mod de citire: Venitul personal mediu (net) al celor care vor să meargă la biserică, indiferent de evoluția situației, este 2054 RON.



consumul cultural non-public 
în perioada de izolare

Ștefania Matei





cuprins

1. Moduri de petrecere a timpului liber și problematica decalajelor digitale    .  .  .  .  .  .  .   43

2. Decalaje sociale în contextul pandemiei de COVID-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

3. Decalaje sociale în formele de consum cultural non-public  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

4. Decalaje sociale în frecvența utilizării internetului   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

5. Decalaje sociale în modurile de utilizare a internetului   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

6. Concluzii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

7. Bibliografie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

8. Anexe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70





  43Moduri de petrecere a timpului liber și problematica decalajelor digitale 

1. moduri de petrecere a timpului liber și 
problematica decalajelor digitale

Situația generată de pandemia actuală este una fără 
precedent în istoria recentă. Pe fondul necesității implementării 
unor măsuri care să reducă riscurile sanitare și să prevină cazurile 
de îmbolnăvire în rândul populației, au apărut noi provocări 
nu doar la nivelul sectorului medical, ci și la nivelul sectorului 
educațional sau al celui cultural. În societate s-au produs o serie 
de schimbări atât la nivel micro-social (referitoare la practicile 
cotidiene caracteristice stilului de viață al populației), cât și la 
nivel macro-social (referitoare la factori de ordin structural, la 
dinamici economice sau la aspecte privind piața forței de muncă). 

În acest context, capitolul de față își propune să ofere 
o radiografie a formelor de consum cultural în spațiul non-
public, având drept cadru de analiză modurile de petrecere 
a timpului în perioada instituirii stării de urgență pe 
teritoriul României. Astfel, studiul se bazează pe o analiză 
în cadrul căreia practicile curente de consum cultural non-
public și formele de utilizare a internetului sunt abordate în 
termenii incluziunii sociale și prin raportare la problematica 
decalajelor sociale. 

2. decalaje sociale în contextul pandemiei de 
coVid-19

Orice situație marcată de dificultăți medicale, economice 
sau politice aduce în prim planul cercetării tema inegalităților 
sociale. Aceasta se întâmplă ca urmare a faptului că efectele 
fiecărei crize se resimt diferențiat la nivelul unor subcategorii 
distincte ale populației caracterizate de un acces mai mult sau 
mai puțin limitat la resurse. În contextul actual, se consideră 
că pandemia de COVID-19 nu doar că amplifică vechile forme 
de inegalitate, ci face ca noi decalaje structurale să devină 
manifeste în viața socială, în special acelea care vizează 
accesul la informație și utilizarea tehnologiilor digitale1. 

Ca efect al măsurilor de sănătate publică, procesul de 
digitalizare a fost accelerat nu doar în sfera culturală, ci și în 
multiple alte sfere ale vieții personale sau profesionale. Este 
de așteptat ca acest proces de digitalizare să contribuie la 
o redefinire a interacțiunilor sociale mediate de tehnologii 

1 Michael Marmot & Jessica Allen, ‘COVID-19: Exposing and Amplifying 
Inequalities’, Epidemology & Community Health, 74.9 (2020), 681–82.

și la o transformare a conectivității online într-un obiect de 
necesitate majoră2. Cu alte cuvinte, pandemia actuală pune 
în funcțiune noi dependențe tehnologice, ceea ce face ca 
formele de consum cultural în spațiul domestic, dar mai ales 
modurile de utilizare a instrumentelor digitale, să devină 
puncte de referință în societatea actuală și să primească o 
nouă semnificație în contextul măsurilor de distanțare fizică. 
Dat fiind faptul că din ce în ce mai multe aspecte ale vieții 
individuale au ajuns să se petreacă în mediul digital, absența 
persoanelor din spațiul online echivalează cu izolarea lor 
socială, ceea ce adâncește diferite axe ale inegalităților. Ca 
urmare, acei membri ai societății care nu au acces la medii 
digitale se află într-un risc de excluziune socială, risc care 
exista și înainte de începerea pandemiei, dar care a fost 
amplificat odată cu impunerea unor măsuri de carantină.

2 Alexander Seifert, ‘The Digital Exclusion of Older Adults during the COVID-19 
Pandemic’, Journal of Gerontological Social Work, 2020, 1–3.
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În contextul generat de COVID-19, se consideră că tehnologiile 
digitale reprezintă un vector al activităților economice și sociale, 
precum și un suport al activităților de petrecere a timpului 
liber și al interacțiunilor sociale3. Tehnologiile oferă acces la 
resurse, la servicii, la informații relevante, iar lipsa accesului la 
astfel de conținut limitează participarea anumitor persoane la 
viața societății și afectează adaptarea lor la exigențele lumii 
contemporane. Așadar, situația pandemiei generează o serie 
de inegalități ale consumului cultural non-public, în general, dar 
mai ales ale consumului digital, în particular, inegalități care mai 
departe se transpun pe plan structural în riscuri, inechități și 
vulnerabilități, potențând fenomenul excluziunii sociale cu toate 
provocările pe care acesta le presupune4.

Inegalitățile sociale apărute în interacțiunea oamenilor cu 
tehnologia au fost discutate mai ales în termenii decalajelor 
digitale. De remarcat, în acest sens, este faptul că decalajele 
digitale au început, cu mult înainte de apariția pandemiei 
de COVID-19, să fie discutate într-un mod mai nuanțat, iar 
înțelesul lor a încetat să fie redus la dimensiunea accesibilității 
diferitelor dispozitive de conectare la mediul online. De exemplu, 
Paul DiMaggio, Eszter Hargittai, Coral Celeste și Steven Shafer 
propun, încă din 2004, ca decalajul digital să fie analizat din 
punctul de vedere al următoarelor componente: aparatură 
tehnică, autonomie de acces, suport social și scop al utilizării5. 
Într-un mod similar, Alexander JAM van Deursen și Jan AGM 
van Dijk, în 2019, propun ca decalajul digital să fie analizat în 
raport cu domeniul accesului la dispozitive, al competențelor 
în interacțiunea cu dispozitivele, al utilizării dispozitivelor și al 

3 Elisabeth Beaunoyer, Sophie Dupere, & Matthieu Guitton, ‘COVID-19 
and Digital Inequalities: Reciprocal Impacts and Mitigation Strategies’, 
Computers in Human Behavior, 111.106424 (2020), 1–9.

4 Laura Robinson, Jeremy Schulz, Aneka Khilnani și alții, ‘Digital Inequalities 
in Time of Pandemic: COVID-19 Exposure Risk Profiles and New Forms of 
Vulnerability’, First Monday, 25.7 (2020).

5 Paul DiMaggio și alții, ‘From Unequal Access to Differentiated Use: A 
Literature Review and Agenda for Research on Digital Inequality’, in Social 
Inequality, ed. by Kathryn Neckerman (New York: Russell Sage Foundation, 
2004), pp. 355–400.

beneficiilor extrase din utilizare6. Studiile privind formele de 
consum cultural realizate recent au preluat această înțelegere 
extinsă a conceptului și au abordat decalajele digitale nu atât în 
raport cu atributul accesibilității sau al competențelor, cât mai 
ales cu cel al modurilor de utilizare. Ilustrativ, în acest sens, este 
studiul recent al lui Alexander JAM van Deursen care discută 
decalajul digital în raport cu „accesul atitudinal, accesul material, 
accesul la competențe și accesul la utilizare” 7. De asemenea, 
Alexander Seifert operează cu o definiție a decalajelor digitale 
în care un rol central îl joacă modurile de utilizare a internetului, 
componentă urmată de competențele digitale, de suportul social 
extras și de percepțiile subiective8. 

Preluând la rândul lor această centralitate a componentei 
„modurilor de utilizare” în definirea decalajelor digitale, 
Laura Robinson și colaboratorii propun noțiunea de „stoc al 
inegalităților digitale” (engl. „digital inequalities stack”) pentru 
aborda tema inegalității în termenii interacțiunii indivizilor cu 
tehnologiile actuale9. Acest termen pune în evidență faptul 
că diferențierea formelor de consum cultural se realizează la 
mai multe straturi: stratul accesibilității (calitatea, durata și 
continuitatea conectivității prin dispozitive specifice), stratul 
competențelor (capacitatea de navigare în lumile digitale și 
adaptarea comportamentului la conținutul și normativitatea 
spațiilor socio-tehnice) și stratul formelor de utilizare (moduri de 
interacțiune cu anumite tipuri de conținut în baza preferințelor 
personale). Ultimele două straturi sunt considerate a fi eterogene 

6 Alexander JAM van Deursen & Jan AGM van Dijk, ‘The First-Level Digital Divide 
Shifts from Inequalities in Physical Access to Inequalities in Material Access’, 
New Media & Society, 21.2 (2019), 354–75.

7 Alexander JAM van Deursen, ‘Digital Inequality During a Pandemic: 
Quantitative Study of Differences in COVID-19–Related Internet Uses and 
Outcomes Among the General Population’, Journal of Medical Internet 
Research, 22.8 (2020), e20073.

8 Alexander Seifert, ‘The Digital Exclusion of Older Adults during the COVID-19 
Pandemic’, Journal of Gerontological Social Work, 2020, 1–3.(p.2)

9 Laura Robinson, Jeremy Schulz, Grant Blank, și alții, ‘Digital Inequalities 2.0: 
Legacy Inequalities in the Information Age’, First MondayMonday, 27.7 
(2020), 1–23.
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și caracterizate de influențe reciproce10. Mai mult decât atât, 
decalajele observate în primul strat constituie un fundament 
al decalajelor observate în al doilea și al treilea strat, iar 
interdependențele dintre acestea se interpun în stocul de capital 
cultural, social sau economic.

Diferite alte lucrări au abordat tema consumului cultural 
în timpul pandemiei, subliniind fie la nivel teoretic, fie la nivel 
empiric faptul că anumite tipuri de inegalități sunt amplificate 
în contextul pandemiei de Covid-19. Mai specific decât atât, a 
fost subliniat că anumite decalaje digitale pot fi observate în 
raport cu genul, educația și venitul, dar și cu vârsta sau mediul 
de rezidență11. Rezultatele studiilor care au analizat astfel de 
aspecte au arătat că, în ciuda unei diminuării a inegalităților de 
gen în utilizarea tehnologiei, persistă tendința persoanelor de gen 
masculin de a se implica, într-o măsură mai mare decât femeile, 
în activități online ce au potențialul de a crea dependență12. De 
asemenea, date recente colectate în Olanda au arătat că, în 
timpul pandemiei, bărbații au utilizat într-o măsură mai mare 
decât femeile internetul pentru socializare, în timp ce o pondere 
mai ridicată de femei au utilizat internetul pentru informare13. 
Variabila educației nu a reieșit a fi un factor de sine stătător, ci se 
consideră că educație devine relevantă în raport cu modelele de 
consum cultural reproduse la nivel familial14. În schimb, în unele 
studii statusul social ridicat, operaționalizat în funcție de educație 
și venit, pare să fie relaționat cu o pondere mai ridicată de indivizi 
care utilizează tehnologiile digitale pentru activități, profesionale, 
educative și informative15. Alte studii contrazic aceste rezultate și 
10 Idem. (p.4)

11  Idem.

12 Idem. (p.5)

13 Alexander JAM van Deursen, ‘Digital Inequality During a Pandemic: 
Quantitative Study of Differences in COVID-19–Related Internet Uses and 
Outcomes Among the General Population’, Journal of Medical Internet 
Research, 22.8 (2020), e20073.

14 Laura Robinson, Jeremy Schulz, Grant Blank, și alții, ‘Digital Inequalities 2.0: 
Legacy Inequalities in the Information Age’, First MondayMonday, 27.7 
(2020), 1–23. (p.9)

15 Idem. (p.4)

indică faptul că venitul nu reprezintă un element de diferențiere 
al activităților informative sau comunicaționale, ci doar al 
activităților profesionale16. 

Dintr-un alt punct de vedere, cele mai evidente decalaje 
digitale (atât în țările dezvoltate, cât și în țările aflate în curs de 
dezvoltare) apar a fi cele între localitățile din mediul rural și cele 
mediul urban, situație cu atât mai mult amplificată de contextul 
pandemiei17. În plus, grupul vârstnicilor este considerat ca 
fiind cel mai eterogen în ceea ce privește consumul cultural 
în spațiul non-public. Dacă unele studii, arată că persoanele 
vârstnice au manifestat în timpul pandemiei tendința de a 
utiliza instrumentele digitale pentru a ține legătura cu ceilalți și 
pentru a participa la viața socială18, rezultatele altor demersuri 
subliniază faptul că vârsta corelează pozitiv cu nivelul de 
utilizare a internetului în scopuri informative și negativ cu 
utilizarea internetului în scopuri de comunicare și interacțiune 
socială19. 

Pornind de la problematica inegalităților structurale 
asociate decalajelor în consumul cultural și având în vedere 
rezultatele studiilor recente realizate în diferite medii culturale, 
analiza ce urmează a fi prezentată pe parcursul capitolului 
de față pune în evidență situația petrecerii timpului și formele 
de utilizare a internetului, la nivelul societății românești, în 
perioada stării de urgență. 

16 Alexander JAM van Deursen, ‘Digital Inequality During a Pandemic: 
Quantitative Study of Differences in COVID-19–Related Internet Uses and 
Outcomes Among the General Population’, Journal of Medical Internet 
Research, 22.8 (2020), e20073.

17 Laura Robinson, Jeremy Schulz, Grant Blank, et al., ‘Digital Inequalities 2.0: 
Legacy Inequalities in the Information Age’, First Monday Monday, 27.7 
(2020), 1–23. (p.9)

18 Idem. (p.7)

19 Alexander JAM van Deursen, ‘Digital Inequality During a Pandemic: 
Quantitative Study of Differences in COVID-19–Related Internet Uses and 
Outcomes Among the General Population’, Journal of Medical Internet 
Research, 22.8 (2020), e20073.
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3. decalaje sociale în formele de consum cultural 
non-public

Tabelul 1 prezintă evoluția consumului cultural non-public 
în perioada 2016-2020 în raport cu o serie de activități despre 
care au fost colectate date în baza unor proceduri metodologice 
ce asigură comparabilitatea cazurilor la nivel anul și care astfel 
permit realizarea de analize longitudinale. 

Pe de o parte, se poate observa o tendință de creștere a 
gradului de participare a populației atât la activități din sfera 
intelectuală, cât și la activități de divertisment. În acest sens, se 
poate observa faptul că procentul persoanelor care au citit cărți 
cel puțin săptămânal a crescut de la 21% în 2016, la 36% în 
2020, iar această creștere a fost cu atât mai mult amplificată în 
ultimii doi ani. Tendințe de creștere considerabile s-au mai putut 
remarca și în ceea ce privește utilizarea diferitelor dispozitive 
pentru a asculta muzică (o creștere cu 21% de procente în ultimii 
cinci ani, dintre care 14% doar în ultimii doi ani). De asemenea, 
în ultimii doi ani, o tendință de creștere moderată caracterizează 
utilizarea telefonului mobil pentru jocuri, situație care poate fi 
explicabilă în contextul izolării la domiciliu ca urmare a pandemiei 

actuale, dar care este necesar a fi monitorizată într-un interval 
mai mare de timp. Pe de altă parte, tendințe semnificative de 
scădere a consumului cultural, în ultimii cinci ani, se remarcă 
exclusiv în ceea ce privește domeniul presei scrise, probabil ca 
urmare a mutării cât mai multor surse de informare în mediul 
online. Mai exact, procentul persoanelor care au citit ziare 
săptămânal scade cu un procent de 18% din 2016 în 2020, iar 
procentul persoanelor care au citit reviste săptămânal scade 
cu 12% în ultimii cinci ani. Chiar și astfel, în cazul acestor două 
activități nu au existat diferențe semnificative între consumul 
cultural înregistrat în 2019 și cel înregistrat în 2020. 

Schimbări nesemnificative înregistrate atât la nivelul ultimilor 
cinci ani, cât și la nivelul ultimilor doi ani caracterizează activitățile 
ce presupun achiziționarea unui dispozitiv specific, implicând 
utilizarea calculatorului, laptop-ului sau consolei pentru jocuri 
video sau vizionarea filmelor pe DVD/CD/Blu-ray. În aceste cazuri 
diferențele anuale înregistrate se regăsesc în marja de eroare și 
nu depășesc valoarea de 5%.

Tabelul 1. Evoluția consumului cultural non-public în perioada 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Procentul persoanelor 
care cel puțin 
săptămânal ...

... au citit ziare în format de hârtie 40% 17% 26% 22% 22%

... au citit reviste în format de hârtie 28% 8% 16% 19% 16%

... au citit cărți (în general) 21% 11% 19% 22% 36%

... au ascultat muzică (pe diferite dispozitive) 67% 57% 69% 74% 88%

... au vizionat filme pe DVD / CD / Blu-ray 20% 5% 10% 15% 14%

... au jucat jocuri pe calculator, laptop sau consolă 16% 12% 16% 14% 19%

... au jucat jocuri pe telefon - - - 26% 31%

Activitățile de divertisment sunt printre cele mai întâlnite 
moduri de petrecere a timpului în perioada stării de urgență 

(Graficul 1). Așadar, activitatea cea mai frecventă la începutul 
pandemiei este reprezentată de utilizarea diferitelor dispozitive 
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pentru a asculta muzică, ceea ce nu presupune schimbări 
semnificative față de anii precedenți. Situația este explicabilă 
prin prisma faptului că această activitate poate fi desfășurată 
concomitent cu altele și nu implică un efort sau angajament de 
atenție foarte mare din partea audienței. Mai exact, se poate 
observa că 88% dintre respondenți au ascultat cel puțin o dată 
pe săptămână muzică utilizând unul dintre dispozitivele avute în 
posesie (calculator, radio, televizor, telefon). 

De asemenea, datele din Graficul 1 pun în evidență că, 
în perioada de început a pandemiei, peste o treime dintre 
respondenți au citit cărți cel puțin o dată pe săptămână. Un 
procent similar celui înregistrat în cazul activității de lectură 
se remarcă și în ceea ce privește vizionarea săptămânală a 

filmelor prin transmisiuni video online (33%) sau utilizarea 
săptămânală a telefonului mobil pentru jocuri (31%). În schimb, 
cele mai scăzute valori procentuale sunt înregistrate la nivelul 
activităților ce presupun: (1) utilizarea calculatorului, laptopului 
sau consolei pentru jocuri video, (2) vizionarea de filme pe un 
suport DVD/CD/Blu-Ray și (3) consultarea conținuturilor din 
presa scrisă (ziare sau reviste tipărite). Valorile obținute pentru 
acest set de activități sunt situate sub 10% (pentru frecvența 
zilnică) și sub 25% (pentru frecvența săptămânală). Valorile 
scăzute înregistrate în cazul ultimelor două tipuri de activități 
enumerate pot fi asociate restructurării alternativelor tehnologie 
avute la dispoziție de utilizatorii pentru a viziona filme și pentru 
se informa.

Graficul 1. Frecvența cu care au fost practicate activități specifice consumului cultural non-public în perioada pandemiei  
(În ultimele 6 luni, cât de des...?)

...ați citit reviste pe format de hârtie

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

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

...ați citit ziare pe format de hârtie

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

...ați vizionat filme prin streaming video (Netflix, HBO GO etc.)

...ați citit cărți (în general)

...ați jucat jocuri pe telefon
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Datele din Graficul 2 evidențiază activitățile specifice 
consumului cultural non-public la nivelul cărora sunt observate 
diferențe de gen. Pe de o parte, se poate constata faptul 
că procentul persoanelor de gen feminin care au citit cărți 
săptămânal este semnificativ statistic mai ridicat decât cel al 
persoanelor de gen masculin (41%, comparativ cu 28%). Pe de 
altă parte, persoanele de gen masculin înregistrează procente 
mai ridicate în ceea ce privește utilizarea diferitelor dispozitive 
fixe pentru jocuri video, ceea ce confirmă rezultatele studiilor 
anterioare ce pun în evidență tendința persoanelor de gen 
masculin de a se implica în activități cu un risc potențial de a 
genera dependență prin caracterul lor vizual și interactiv20. 

Graficul 2. Practicarea activităților specifice consumului 
cultural non-public în perioada pandemiei, în funcție de gen

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

...au citit cărți (în general)

24%

28%

16%

41%

Masculin Feminin

Educația pare să fie un factor diferențiator în relație cu o serie 
de activități specifice consumului cultural non-public atât din 
sfera intelectuală, cât și din cea de divertisment (Graficul 3). Pe 
de o parte, lectura cărților și vizionarea filmelor prin transmisiune 
online sunt două dintre activitățile la nivelul cărora se poate 
observa cea mai mare diferență procentuală în rândul categoriilor 
educaționale vizate. Pentru ambele activități prezentate mai sus, 
cu cât nivelul educațional este mai mic, cu atât nivelul consumului 
cultural este mai mic. Acesta înseamnă că în timp ce 60% dintre 
persoanele cu educație ridicată au citit săptămânal cărți sau 
au vizionat filme prin transmisiune video, doar aproximativ 20% 

20 Laura Robinson, Jeremy Schulz, Grant Blank, și alții, ‘Digital Inequalities 2.0: 
Legacy Inequalities in the Information Age’, First MondayMonday, 27.7 
(2020), 1–23.

dintre persoanele cu educație scăzută au recurs la astfel activități. 
Pe de altă parte, diferențe procentuale semnificative în raport 
cu educația se remarcă și în cazul utilizării diferitelor dispozitive 
pentru jocuri video sau pentru muzică. Chiar și astfel, în acest 
ultim caz, se poate observa doar o diferență statistic semnificativă 
între procentul obținut pentru categoria persoanelor cu nivel de 
educație scăzut și a celui obținut pentru categoria persoanelor 
cu nivel de educație mediu, dar nu și între categoria persoanelor 
cu nivel de educație mediu și a celor cu nivel de educație ridicat. 

Studiile anterioare au constatat că educația și venitul sunt 
părți componente ale statusul social și, ca atare, ele au un 
aport similar asupra decalajelor digitale21. Rezultatele obținute 
la nivelul societății românești confirmă parțial această ipoteză. 
Trei dintre factorii de diferențiere ai decalajelor digitale în raport 
cu educația se regăsesc și în cazul venitului. Cu toate acestea, 
cele mai accentuate decalaje ale consumului cultural în funcție 
de venit caracterizează activități precum utilizarea telefonului 
mobil pentru jocuri (specific variabilei venit, dar nu educației) și 
vizionarea filmelor prin transmisiune online pe platforme de tip 
Netflix sau HBO Go (Graficul 4). În cazul acestor două activități 
diferența procentuală între categoria persoanelor cu venit ridicat 
și cea a persoanelor cu venit scăzut este de peste 25%. Decalaje 
semnificative de peste 12% între formele de consum cultural 
non-public ale persoanelor cu un venit de peste 5000 de lei și 
ale celor cu un venit sub 1200 de lei se regăsesc și în raport cu 
activitățile de lectură și cu utilizarea dispozitivelor fixe pentru 
jocuri. De exemplu, doar 23% dintre persoanele cu un venit sub 
1200 de lei au citit săptămânal cărți, comparativ cu 46% dintre 
persoanele cu un venit situat între 1201 și 2200 de lei și cu 37% 
dintre persoanele cu un venit de peste 5000 de lei. În ceea ce 
privește utilizarea diferitelor dispozitive fixe sau mobile pentru a 
asculta muzică, diferențele procentuale se mențin între categoria 
persoanelor cu un venit sub 1200 de lei și cea a persoanelor cu un 
venit situat peste această sumă, dar nu persistă în interiorul celor 
trei subcategorii mai mari de venit.
21 Laura Robinson, Jeremy Schulz, Grant Blank, et al., ‘Digital Inequalities 2.0: 

Legacy Inequalities in the Information Age’, First MondayMonday, 27.7 
(2020), 1–23.
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Graficul 3. Practicarea activităților specifice consumului cultural non-public în perioada pandemiei, în funcție de educație

...au ascultat muzică (în general: la calculator, la radio, TV, telefon etc.)

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

...au citit cărți (în general)

...au vizionat lme prin streaming video (Net ix, HBO GO etc.)
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Graficul 4. Practicarea activităților specifice consumului cultural non-public în perioada pandemiei, în funcție de venit

...au citit cărți (în general)

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

...au jucat jocuri pe telefon

...au vizionat lme prin streaming video (Net ix, HBO GO etc.)
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Datele din Tabelul 2 pun în evidență faptul că diferențele 
de gen în ceea ce privește lectura se observă în rândul tuturor 
categoriilor de venit. Mai exact, procentul femeilor care au citit 
săptămânal este mai ridicat decât al bărbaților, indiferent de 
categoria de venit din care provin. 

Pe lângă această observație, poate fi punctat faptul că cele 
mai mari și mai numeroase diferențe de gen se remarcă în 
rândul persoanelor cu un venit scăzut, ceea ce înseamnă că în 
rândul persoanelor cu un venit scăzut diferențe de gen în ceea ce 
privește consumul cultural non-public sunt mult mai accentuate 
decât în cazul altor categorii de venit. Astfel, se observă o pondere 
semnificativ statistic mai ridicată a persoanelor de gen masculin 
care au ascultat muzică pe diferite dispozitive, care au vizionat 

filme prin transmisiune online și are au utilizat dispozitivele fixe 
sau mobile pentru jocuri. Decalaje mai mici din punctul de vedere 
al genului caracterizează categoria persoanelor cu un venit între 
2201 și 5000 de lei, urmată de categoria persoanelor cu câștiguri 
financiare între 1200 și 2200 de lei. La nivelul acesteia din urmă, 
se remarcă în schimb un procent mai ridicat al persoanelor de gen 
feminin care utilizează săptămânal telefonul mobil pentru jocuri. În 
cazul persoanelor din categoria superioară de venit, decalajele de 
gen se observă în raport cu utilizarea dispozitivelor fixe sau mobile 
pentru muzică și în raport cu utilizarea dispozitivelor mobile pentru 
jocuri. De exemplu, 48% dintre bărbații cu venit de peste 5000 
de lei joacă jocuri pe telefonul mobil, comparativ cu 30% dintre 
femeile din aceeași categorie de venit.

Tabelul 2. Disparități în practicarea activităților specifice consumului cultural non-public în funcție de venit și gen

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

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin

Procentul 
persoanelor 

care cel puțin 
săptămânal ...

... au citit ziare în format de hârtie 14% 13% 27% 28% 24% 28% 12% 16%

... au citit reviste în format de hârtie 9% 16% 16% 17% 19% 23% 14% 19%

... au citit cărți (în general) 14% 26% 23% 47% 36% 64% 33% 45%

... au ascultat muzică (pe diferite 
dispozitive) 88% 77% 90% 89% 91% 92% 93% 82%

... au vizionat filme pe DVD /CD / 
Blu-ray 19% 11% 8% 11% 20% 19% 15% 12%

... au vizionat filme prin streaming 
video (Netflix, HBO GO etc.) 22% 12% 23% 31% 48% 54% 50% 41%

... au jucat jocuri pe calculator, 
laptop sau consolă 22% 8% 15% 22% 29% 21% 28% 21%

... au jucat jocuri pe telefon 27% 13% 23% 37% 36% 34% 48% 30%

Diferențe semnificative ale consumului cultural non-public în 
funcție de vârstă se remarcă strict în ceea ce privește activitățile 
de divertisment (Graficul 5). Astfel, vizionarea filmelor indiferent 
de suportul pe care sunt distribuite și utilizarea dispozitivelor 
fixe sau mobile pentru jocuri sunt două categorii de activități 
pentru care sunt înregistrate valori procentuale mai ridicate în 
rândul persoanelor de până în 35 de ani decât al celor provenite 
din alte categorii de vârstă. În acest context, cele mai ridicate 

decalaje de vârstă se remarcă în raport cu vizionarea filmelor 
prin transmisiune online (Netflix, HBO Go) și în raport cu utilizarea 
telefonului mobil pentru jocuri. Ilustrativ poate fi punctat 
procentul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani 
care au vizionat filme prin transmisiune online (69%), comparativ 
cu procentul mult mai mic regăsit în rândul persoanelor cu vârste 
între 36 și 50 de ani (37%).
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Graficul 5. Practicarea activităților specifice consumului 
cultural non-public în perioada pandemiei, în funcție de vârstă

...au vizionat filme prin streaming video (Netflix, HBO GO etc.)

...au vizionat filme pe DVD / CD / Blu-Ray

...au jucat jocuri pe telefon
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În raport cu mediul de rezidență, diferențe semnificative se 
regăsesc la nivelul a patru categorii de activități prezentate în 
Graficul 6. Astfel, prin comparație cu mediul rural, în mediul urban 
se observă un procent semnificativ mai mare atât al persoanelor 
care au citit săptămânal cărți sau reviste, cât și al persoanelor 
care au utilizat diferite dispozitive tehnologice pentru jocuri video 
sau pentru vizionarea de filme. Cel mai mare decalaj poate fi 
remarcat în raport cu vizionarea de filme prin transmisiune 
online (cu o diferență procentuală între medii de rezidență de 
18%). Decalajele observate în ceea ce privește această formă 

de consum cultural sunt urmate îndeaproape de discrepanțele 
observate în activitățile de lectură (cu o diferență procentuală de 
12%). Așadar, 43% dintre persoanele din mediul urban au citit 
cel puțin săptămânal o carte, iar procentul comparativ obținut 
pentru mediul rural este de 26%. Utilizarea telefonului mobil 
pentru jocuri și consultarea conținutului revistelor înregistrează 
fiecare o diferență procentuală între medii de rezidență de 10%.

Graficul 6. Practicarea activităților specifice consumului 
cultural non-public în perioada pandemiei, în funcție de 

mediul de rezidență

...au citit reviste pe format de hârtie

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

...au citit cărți (în general)

...au vizionat filme prin streaming video (Netflix, HBO GO etc.)
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Disparitățile în consumul cultural non-public între mediile de 
rezidență se accentuează în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă 
între 51 și 65 de ani (șase domenii de disparitate). Din contră, pentru 
categoria de vârstă 36-50 de ani disparitățile se estompează 
(niciun domeniu semnificativ de disparitate), iar pentru tinerilor 
cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 ani și pentru persoanele cu vârste 
persoanele de peste 65 de ani nivelul rămâne similar cu cel regăsit 
la nivel general, dar domeniile se reconfigurează (Tabelul 3). Cele 
mai numeroase și mai mari decalaje urban-rural sunt înregistrate 
în rândul categoriei de persoane cu vârsta între 51 și 65 de ani, 
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caz în care consumul cultural non-public este semnificativ statistic 
mai scăzut în mediul rural, comparativ cu mediul urban. Situația 
este valabilă atât în cazul activităților ce presupun deținerea 
unor dispozitive tehnologice, cât și în cazul activităților bazate pe 
accesul la un conținut într-un format tipărit. 

Spre deosebire, categoria persoanelor între 36 și 50 de ani 
se remarcă prin cele mai scăzute decalaje urban-rural. Aceasta 
înseamnă că persoanele din mediul urban cu vârsta între 36 și 
50 de ani se implică în aceleași timpuri de activități și cu aceeași 
frecvență ca persoanele din mediul rural dintr-o categorie 
similară de vârstă. La nivelul categoriei de persoane cu vârsta 
între 36 și 50 de ani, singurele diferențe mai mari de 6% între 
mediul urban și mediul rural sunt înregistrate în ceea ce privește 
activitățile de lectură și cele de vizionare a filmelor. 

Tinerii din mediul urban diferă semnificativ de tinerii din 
mediul rural în ceea ce privește implicarea în activități de lectură, 
vizionarea de filme și utilizarea dispozitivelor pentru jocuri. În 
mediul urban se remarcă un procent mai ridicat de tineri care au 

citit săptămânal cărți, au vizionat filme și au utilizat calculatorul, 
laptopul sau consola pentru jocuri. În schimb, de remarcat este 
faptul că în mediul rural s-a înregistrat un procent semnificativ 
mai ridicat de tineri care îți petrec timpul utilizând telefonul mobil 
pentru jocuri. Mai mult decât atât, dacă în mediul urban activitățile 
de lectură și jocurile pe telefonul mobil sunt cele mai frecvente 
activități practicate de tineri, în mediul rural activitățile de lectură 
sunt înlocuite de vizionarea filmelor prin transmisiune online.

În cazul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, disparitățile 
în raport cu mediul de rezidență se regăsesc în ceea ce privește 
consumul unui conținut specific revistelor sau cărților, dar și 
în ceea ce privește utilizarea calculatorului, laptop-ului sau 
consolei pentru jocuri video. Pentru toate aceste cazuri valorile 
procentuale înregistrate la nivel săptămânal sunt mai ridicate 
în rândul persoanelor de peste 65 de ani din mediul urban, 
comparativ cu valorile înregistrate în rândul persoanelor din 
aceeași categorie de vârstă, dar care provin din mediul rural. 

Tabelul 3. Disparități în practicarea activităților specifice consumului cultural non-public în funcție de vârstă și mediul de 
rezidență

18 -35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani Peste 65 de ani

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural

Procentul 
persoanelor 

care cel 
puțin 

săptămânal 
...

... au citit ziare în format de hârtie 15% 14% 16% 18% 34% 22% 32% 24%

... au citit reviste în format de hârtie 7% 5% 16% 13% 36% 9% 29% 13%

... au citit cărți (în general) 46% 28% 35% 27% 42% 26% 45% 25%

... au ascultat muzică (pe diferite dispozitive) 96% 89% 93% 90% 83% 79% 85% 87%

... au vizionat filme pe DVD / CD / Blu-ray 23% 14% 14% 16% 16% 10% 8% 3%

... au vizionat filme prin streaming video 
(Netflix, HBO GO etc.) 80% 51% 42% 33% 23% 9% 7% 2%

... au jucat jocuri pe calculator, laptop sau 
consolă 33% 23% 26% 24% 18% 5% 14% 4%

... au jucat jocuri pe telefon 45% 61% 43% 44% 20% 6% 10% 6%

Analiza la nivel regional pune în evidență diferite modele 
de consum cultural (Tabelul 4). Din acest punct de vedere, se 
remarcă o serie de județe la nivelul cărora cele mai frecvente 

activități de petrecere a timpului liber pe parcursul pandemiei 
au inclus activitățile de lectură și utilizarea dispozitivelor fixe 
sau mobile pentru ascultatul de muzică și vizionarea de filme. 
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Astfel de subregiuni includ județe precum Botoșani, Vaslui, Iași, 
Timișoara, Arad Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, 
Brăila, Galați, Constanța, Tulcea, Vrancea, Buzău, Covasna, 
Harghita, Mureș, Alba, Ilfov, dar și Municipiul București. Un alt 
model de consum se aseamănă cu primul, dar spre deosebire 
de vizionarea de filme include jocurile de telefonul mobil alături 
de activitățile de lectură și utilizarea dispozitivelor pentru 

muzică. Alte modele de consum cultural care nu includ lectura 
printre principalele trei activități practicate sunt înregistrate 
la nivelul unui set mai restrâns de județe. În aceste cazuri 
activitățile de lectură a cărților sunt înlocuite fie de jocurile pe 
telefonul sau filmele prin transmisiune online (în subregiunea 
Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași), fie de ziare sau filmele 
prin transmisiune online (în subregiunea Gorj și Vâlcea).

Tabelul 4. Consumul cultural non-public în perioada pandemiei, la nivelul subregiunilor de dezvoltare (clasificare realizată în 
funcție de procentul persoanelor care au practicat cel puțin săptămânal activitatea)

Județele Prima activitate A doua activitate A treia activitate

Botoșani, Vaslui, Iași Muzică (pe diferite dispozitive) – 82% Cărți (în general) – 38% Filme prin streaming video (Netflix, HBO GO etc.) – 33%

Timiș, Arad Muzică (pe diferite dispozitive) – 95% Cărți (în general) – 48% Filme prin streaming video (Netflix, HBO GO etc.) – 46%

Cluj, Bihor Muzică (pe diferite dispozitive) – 86% Cărți (în general) – 35% Filme prin streaming video (Netflix, HBO GO etc.) – 32%

Satu-Mare, Maramureș, 
Bistrița-Năsăud, Sălaj Muzică (pe diferite dispozitive) – 83% Cărți (în general) – 29% Filme prin streaming video (Netflix, HBO GO etc.) – 25%

Brăila, Galați, Constanța, 
Tulcea Muzică (pe diferite dispozitive) – 92% Filme prin streaming video 

(Netflix, HBO GO etc.) –40% Cărți (în general) –38% 

Vrancea, Buzău Muzică (pe diferite dispozitive) – 93% Filme prin streaming video 
(Netflix, HBO GO etc.) –34% Cărți (în general) –33% 

Covasna, Harghita, Mureș, 
Alba Muzică (pe diferite dispozitive) – 92% Filme prin streaming video 

(Netflix, HBO GO etc.) – 41% Cărți (în general) – 31%

Bucharest, Ilfov Muzică (pe diferite dispozitive) – 93% Filme prin streaming video 
(Netflix, HBO GO etc.) – 45% Cărți (în general) – 38%

Argeș, Dâmbovița, Prahova Muzică (pe diferite dispozitive) – 88% Cărți (în general) –39% Jocuri pe telefon –37% 

Caraș-Severin, Hunedoara Muzică (pe diferite dispozitive) – 83% Cărți (în general) – 45% Jocuri pe telefon –39% 

Dolj, Olt, Mehedinți Muzică (pe diferite dispozitive) – 96% Cărți (în general) –36% Jocuri pe telefon —31%; Ziare în format de hârtie —31%

Suceava, Neamț, Bacău Muzică (pe diferite dispozitive) – 81% Jocuri pe telefon —43%
Cărți (în general) -–26% ; Filme prin streaming video 

(Netflix, HBO GO etc.) –26%; Jocuri pe calculator, laptop 
sau consolă –26% 

Brașov, Sibiu Muzică (pe diferite dispozitive) – 84% Jocuri pe telefon –42% Cărți (în general) – 35%

Teleorman, Giurgiu, 
Ialomița, Călărași Muzică (pe diferite dispozitive) – 89% Jocuri pe telefon –34% Filme prin streaming video (Netflix, HBO GO etc.) –32% 

Gorj, Vâlcea Muzică (pe diferite dispozitive) – 85% Ziare în format de hârtie 
—32% Filme prin streaming video (Netflix, HBO GO etc.) –29% 
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4. decalaje sociale în frecvența utilizării internetului 
Așa cum era de așteptat, frecvența de utilizare a internetului 

a urmat o tendință de creștere în ultimii trei ani (Tabelul 5). De 
la un procent de 49% de persoane care utilizau zilnic internetul 
în 2018, s-a trecut la un procent de 58% în 2019, ca mai apoi 
să se ajungă la un procent de 64% în 2020. În acest context, se 
poate observa nu doar o creștere în raport cu frecvența zilnică 
de interacțiune cu mediile digitale, ci și o scădere a procentului 
persoanelor care nu s-au conectat niciodată la internet. Chiar 
și astfel, se poate observa o pondere relativ mare (22%) 
a persoanelor deprivate de accesul la medii de lucru sau la 
diverse forme de divertisment specifice spațiului online.
Tabelul 5. Evoluția frecvenței de utilizare a internetului în 
perioada 2018-2020

Cât de des utilizați 
Internetul? 2018 2019 2020

În fiecare zi 49% 58% 64%

De câteva ori pe săptămână 10% 8% 8%

O dată pe săptămână 4% 2% 4%

De 1-3 ori pe lună 2% 1% 2%

Mai rar de o dată pe lună 4% 1% 1%

Niciodată 31% 30% 22%

Total 100% 100% 100%

Așa cum reiese din datele prezentate în Graficul 7, frecvența 
utilizării internetului este asemănătoare în rândul persoanelor 
de gen masculin și în rândul persoanelor de gen feminin. Atât 
procentul bărbaților, cât și cel al femeilor care au utilizat zilnic 
internetul se situează în jurul valorii de 60%. De asemenea, 
valori de aproximativ 20% corespund procentului persoanelor 
din ambele categorii de gen care nu au avut, niciodată în 
ultimele 6 luni, acces la internet. Nu pot fi observate diferențe 
semnificative de gen nici la nivelul altor variațiuni săptămânale 
sau lunare ale frecvenței de utilizare a internetului.

Graficul 7. Frecvența utilizării internetului în perioada 
pandemiei, în funcție de gen (Cât de mult ați utilizat 

Internetul în ultimele 6 luni (pe telefon, calculator, tabletă, 
acasă, la liceu/ facultate, la muncă etc.)?)

În fiecare zi

Niciodată

De mai multe ori pe săptămână

O dată pe săptămână

De 1-3 ori pe lună

Mai rar de o dată pe lună
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2%
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Nivelul educațional își aduce, de asemenea, aportul în 
ceea ce privește frecvența utilizării internetului în perioada 
pandemiei (Tabelul 6). Cu cât educația respondenților este 
mai redusă, cu atât frecvența utilizării internetului este, la 
rândul său, mai scăzută. În acest sens, poate fi punctat faptul 
că 91% dintre persoanele cu un nivel ridicat de educație 
utilizează internetul zilnic, în timp ce procentul ia valoarea 
de 47% în rândul persoanelor cu un nivel de educație scăzut. 
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De asemenea, din datele prezentate se remarcă situația 
potrivit căreia peste o treime dintre persoanele care nu au 
finalizat studiile liceale (36%) se află, într-o formă sau alta, în 

imposibilitatea de a accesa internetul pe diferite dispozitive și, 
ca urmare a acestui fapt, nu au utilizat niciodată internetul în 
ultimele șase luni. 

Tabelul 6. Frecvența utilizării internetului în perioada pandemiei, în funcție de educație

Cât de mult ați utilizat Internetul în ultimele 6 luni (pe telefon, 
calculator, tabletă, acasă, la liceu/ facultate, la muncă etc.)?

Nivel de 
educație scăzut

Nivel de 
educație mediu

Studii 
postliceale

Nivel de 
educație ridicat

În fiecare zi 47% 69% 63% 91%

De câteva ori pe săptămână 8% 9% 12% 4%

O dată pe săptămână 6% 3% 1% 2%

De 1-3 ori pe lună 3% 2% 1% 0%

Mai rar de o dată pe lună 0% 1% 2% 0%

Niciodată 36% 16% 21% 3%

Total 100% 100% 100% 100%

N 371 415 81 149

Utilizarea internetului reprezintă unul dintre aspectele care 
se diferențiază în mod semnificativ nu doar în raport cu nivelul 
educațional, ci și în raport cu nivelul veniturilor lunare (Tabelul 
7). Aceasta înseamnă că frecvența de utilizare a internetului 
este cu atât mai ridicată în rândul categoriei de persoane cu 
venit ridicat și cu atât mai scăzută în rândul categoriei de 
persoane cu un venit scăzut. Așadar, persoanele cu un venit 

lunar de peste 2200 de lei au utilizat zilnic internetul într-un 
procent situat în jurul valorii de 80%, în timp ce o valoare de 
39% a ratei zilnice de utilizare a internetului se înregistrează în 
rândul persoanelor cu un venit sub 1200 de lei. În plus, datele 
reflectă și situația potrivit căreia 42% dintre persoanele cu un 
venit sub 1200 de lei nu au utilizat niciodată în ultimele șase 
luni internetul.

Tabelul 7. Frecvența utilizării internetului în perioada pandemiei, în funcție de venit

Cât de mult ați utilizat Internetul în ultimele 6 luni (pe telefon, 
calculator, tabletă, acasă, la liceu/ facultate, la muncă etc.)? Sub 1200 LEI Între 1201 și 

2200 LEI
Între 2201 și 

5000 LEI Peste 5000 LEI

În fiecare zi 39% 60% 80% 79%

De câteva ori pe săptămână 13% 6% 8% 7%

O dată pe săptămână 4% 3% 2% 4%

De 1-3 ori pe lună 2% 3% 2% 1%

Mai rar de o dată pe lună 0% 1% 1% 1%

Niciodată 42% 27% 7% 8%

Total 100% 100% 100% 100%

N 215 323 234 111
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De remarcat este faptul că diferențele de gen sunt cu 
atât mai mult amplificate de o analiză diferențiată la nivelul 
categoriilor de venit (Graficul 8). Dacă la nivel general, nu 
putea fi observate diferențe de gen în frecvența utilizării 
internetului, acestea apar vizibile la o analiză diferențiată în 
raport cu venitul. Astfel se poate constata faptul că frecvența 
utilizării internetului este mai ridicată în rândul bărbaților 
decât al femeilor în cazul persoanelor cu cele mai mici și cele 
mai mari venituri, respectiv în cazul persoanelor cu venituri 
sub 1200 de lei și a celor cu venituri peste 5000 de lei. Spre 
deosebire, frecvența utilizării internetului este mai ridicată în 
rândul femeilor decât al bărbaților în cazul persoanelor cu 
venituri între 1201 și 5000 de lei. O astfel de situație poate 
fi explicată prin prisma inegalităților structurale existente 
în raport cu specificul ocupațiilor întreprinse de femei și de 
bărbați, ceea ce implică o utilizare diferențiată a internetului 
în sfera activităților profesionale. 

Graficul 8. Disparități în frecvența utilizării internetului în 
funcție de venit și gen
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Vârsta reprezintă o variabilă la nivelul căreia pot fi 
observate diferențe semnificative în ceea ce privește utilizarea 
internetului (Tabelul 8). Tinerii au utilizat zilnic internetul într-un 
procent de 94%, persoanele cu vârste cuprinse între 36 și 50 
de ani s-au conectat zilnic la internet într-un procent de 77%, 
iar procentul persoanelor cu vârste cuprinse între 51 și 65 de 
ani care s-au conectat la internet este de 51%. În schimb, cel 
mai redus nivel de utilizare a internetului (asimilat unui procent 
de 22%) este înregistrat în rândul persoanelor de peste 65 de 
ani. Situația acestei ultime categorii a persoanelor vârstnice 
nu se prezintă cu mult diferit nici dacă raportarea se face la 
frecvența săptămânală sau lunară, astfel încât peste jumătate 
dintre persoanele cu vârsta mai mare de 65 de ani rămân 
deconectate de la conținuturile și activitățile online. 
Tabelul 8. Frecvența utilizării internetului în perioada 
pandemiei, în funcție de vârstă

Cât de mult ați utilizat 
Internetul în ultimele 6 

luni (pe telefon, calculator, 
tabletă, acasă, la liceu/ 

facultate, la muncă etc.)?

18 – 35 
ani

36 – 50 
ani

51 – 65 
ani

Peste  
65 de 

ani

În fiecare zi 94% 77% 51% 22%

De câteva ori pe săptămână 5% 9% 11% 7%

O dată pe săptămână 0% 5% 4% 6%

De 1-3 ori pe lună 1% 2% 3% 3%

Mai rar de o dată pe lună 0% 1% 1% 1%

Niciodată 0% 6% 30% 61%

Total 100% 100% 100% 100%

N 268 295 238 216

În general, frecvența utilizării internetului în perioada 
pandemiei este ceva mai ridicată în mediul urban decât în 
mediul rural (Graficul 9). Conform datelor colectate, 68% dintre 
persoanele din mediul urban și 60% dintre persoanelor din mediul 
rural au utilizat internetul în fiecare zi. La polul opus, 18% dintre 
persoanele din mediul urban și 26% dintre persoanele din mediul 
rural nu au utilizat niciodată internetul în ultimele șase luni. 
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Graficul 9. Frecvența utilizării internetului în perioada 
pandemiei, în funcție de mediul de rezidență
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De remarcat este faptul că disparitățile urban-rural 
în utilizarea internetului nu se mențin în momentul în care 
analiza este realizată diferențiat în funcție de categoriile de 
vârstă (Graficul 10). Astfel, se remarcă faptul că procentul 
persoanelor care au utilizat zilnic internetul în ultimele 
șase luni este similar în mediul urban și mediul rural atât în 
rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, 
cât și în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 36 și 
50 de ani. Diferențele în frecvența utilizării internetului sub 
criteriul mediului de rezidență pot fi observate exclusiv pentru 
categoriile de persoane cu vârsta mai înaintată. Așadar, 

diferența procentuală urban-rural este de 11% în cazul 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 51 și 65 de ani și de 9% 
în cazul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. 

Graficul 10. Frecvența utilizării internetului în perioada 
pandemiei, în funcție de mediul de rezidență
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În general, nu există diferențe semnificative în ceea ce 
privește frecvența utilizării internetului la nivelul subregiunilor 
de dezvoltare (Graficul 11). Cu toate acestea, poate fi punctat 
faptul că valorile procentuale cele mai ridicate sunt înregistrate 
în subregiunile de dezvoltare ce includ municipiul București și 
județele Ilfov, Timiș, Arad, Brașov și Sibiu. Prin comparație, 
cele mai mici valori ale frecvenței de utilizare a internetului se 
regăsesc în județele Gorj, Vâlcea, Teleorman, Giurgiu, Ialomița 
și Călărași. 
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Graficul 11. Procentul persoanelor care utilizează zilnic 
internetul la nivelul subregiunilor de dezvoltare
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5. decalaje sociale în modurile de utilizare a internetului 
În ultimii trei ani, se poate constata o creștere a procentului 

persoanelor care utilizează internetul pentru realizarea unei 
diversități de activități culturale și de divertisment (Tabelul 9). 
Așadar, se pot observa tendințe de creștere în ceea ce privește 
următoarele moduri de utilizare a internetului: (1) vizitarea site-
urilor unor muzee, biblioteci sau a altor site-uri specializate, 
(2) vizionarea de filme sau programe TV difuzate on-line, (3) 
citirea presei online, (4) ascultarea muzicii online, (5) urmarea 
unor cursuri sau programe de pregătire on-line, (6) citirea unor 
cărți, manuale sau articole, (7) folosirea rețelelor de socializare 
(Facebook, Instagram etc.) și (8) vizionarea de materiale video 
cu scop de divertisment, educativ sau cultural, fotografii, 

meme-uri etc. Este posibil ca pandemia de COVID-19 să fi 
amplificat creșterile în ceea ce privește atât vizitarea site-urilor 
unor muzee, biblioteci sau a unor portaluri specializate, cât și 
vizionarea unor filme sau programe TV difuzate online. Pentru 
aceste două activități creșterile observate între 2019 și 2020 fie 
au surclasat creșterile observate între 2018 și 2019, fie s-au situat 
cel puțin la nivelul acestora. Consumul cultural a rămas constant 
în ultimii trei ani în ceea ce privește accesarea blogurilor sau 
vlogurilor, dar și în ceea ce privește cumpărarea de cărți, CD-uri 
sau bilete de teatru. Cu toate acestea, procentul persoanelor 
care au căutat informații despre evenimente și produse culturale 
a scăzut de la o valoare de 37% în 2019, la una de 21% în 2020. 

Frecvența cu care au fost întreprinse alte activități în timpul 
pandemiei este redată sintetic în Graficul 12. Astfel, se poate 
constata faptul că 61% dintre respondenți au urmărit în direct 
informări, declarații de presă sau comunicate de importanță 
națională, iar 41% au utilizat internetul pentru a desfășura 
activități profesionale. Prin comparație cu aceste două activități, 

consumul cultural din mediul online se situează la un nivel 
redus. Astfel, doar 26% dintre respondenți au utilizat internetul 
pentru spectacole sau concerte, procent mult mai mic decât 
cel de 49% obținut într-un studiu similar din Marea Britanie22. 

22 PEC, Digital Culture: Consumption in Lockdown. Inisight from the Consumer 
Tracking Survey, 2020. (p.21).

Tabelul 9. Evoluția modurilor de utilizare a internetului în perioada 2018-2020

Pentru ce activități folosiți internetul? 2018 2019 2020

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau alte site-uri specializate pentru a vă îmbunătăți 
cunoștințele 12% 12% 21%

Pentru vizionarea de filme sau programe TV difuzate on-line (Netflix, HBO Go etc) 26% 37% 48%

Pentru citirea de presă on-line 37% 48% 48%

Pentru a asculta muzică sau radio on-line 31% 54% 65%

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri/ videobloguri - 30% 31%

Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale on-line 15% 26% 31%

Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc. 17% 24% 33%

Pentru cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc. - 16% 16%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale - 37% 21%

Pentru folosirea rețelelor de socializare (Facebook, Instagram etc.) 46% 79% 79%

Pentru vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ sau cultural, fotografii, meme-uri etc. - 49% 58%
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În plus, procentul persoanelor care au vizitat site-urile sau 
rețelele de socializare ale unor teatre pentru a vedea spectacole 
transmise în direct este mai mic (22%). O situație caracterizată 
de un consum cultural redus transpare, de asemenea, în ceea 
ce privește vizitarea site-urilor unor biblioteci (20%) și vizitarea 
site-urilor unor muzee sau galerii pentru tururi virtuale, expoziții 
online sau materiale digitalizate (11%).

Diferențe semnificative în ceea ce privește utilizarea 
internetului în funcție de gen se înregistrează la nivelul 
a trei tipuri de activități din domeniul profesional și din 
sfera divertismentului (Graficul 13). Vizionarea filmelor sau 
programelor TV difuzate online și vizionarea materialelor 
video în diferite scopuri sunt activități specifice mai 
degrabă bărbaților, caz în care decalajul de gen este de 
10%. Diferențe de gen se observă și în raport cu utilizarea 
internetului pentru desfășurarea unor activități profesionale: 
în acest caz procentul înregistrat în rândul persoanelor de 
gen masculin este cu 9% mai mare decât cel înregistrat în 
rândul persoanelor de gen feminin.

Graficul 12. Diverse moduri de utilizare a internetului în 
perioada pandemiei
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Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a 
căuta materiale (ex: cărți electronice, audio book)
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Graficul 13. Moduri de utilizare a internetului în perioada pandemiei pentru activități culturale  
sau conexe activităților culturale, în funcție de gen 
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Masculin Feminin

Conform datelor din Graficul 
14, educația se prezintă ca 
factor diferențiator îndeosebi 
în ceea ce privește modurile 
de utilizare a internetului în 
scopul activităților culturale. 
Persoanele cu educație 
super ioară reprez intă 
principalul public nu doar 
al activități profesionale 
desfășurate în mediul 
online, cât și al activităților 
educaționale subsumate 
desfășurării unor cursuri sau 
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programe de pregătire online, vizitării site-urilor unor biblioteci 
pentru a căuta materiale și utilizării internetului pentru lectura 
unor cărți, manuale sau articole. De asemenea, cu cât nivelul 
educațional este mai ridicat, cu atât se remarcă un procent mai 

crescut al persoanelor care utilizează internetul în scopul vizitării 
site-urilor unor muzee sau galerii, în scopul achiziționări de cărți, 
CD-uri sau bilete la teatru și în scopul căutării unor informații 
despre evenimente și produse culturale. 

Graficul 14. Moduri de utilizare a internetului în perioada pandemiei pentru activități culturale sau conexe activităților culturale,  
în funcție de educație

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

Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale on-line

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee / galerii pentru tururi virtuale, expoziții online, materiale digitizate

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale

Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale (ex: cărți electronice, audio book)

Pentru activități profesionale

Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc.
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Venitul reprezintă principalul factor de diferențiere a 
modurilor de utilizare a internetului, dat fiind faptul că la nivelul 
majorității aspectelor studiate se observă o tendință de creștere 
a procentului persoanelor care au practicat respectiva activitate 
pe fundalul unei creșteri a venitului în cazul categoriilor avute 
în considerare (Tabelul 10). De asemenea, pentru o multitudine 
de practici online diferența procentuală între persoanele din 

categoria ridicată de venit și persoanele din categoria scăzută 
depășește pragul de 10%. Situația este cu mult diferită față 
de studiul realizat în Olanda în care s-a constat că venitul 
diferențiază între activitățile profesionale, dar nu și între cele 
informative sau de divertisment23. Spre deosebire, la nivelul 
societății românești decalajele în modurile de utilizare a 
internetului sunt foarte ridicate în raport cu venitul.

Tabelul 10. Moduri de utilizare a internetului în perioada pandemiei pentru activități culturale sau conexe activităților culturale, 
în funcție de venit23

Pentru ce activități ați utilizat Internetul în ultimele 6 luni Sub 1200 LEI Între 1201 și 
2200 LEI

Între 2201 și 
5000 LEI Peste 5000 LEI

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau alte site-uri specializate 
pentru a vă îmbunătăți cunoștințele 18% 22% 26% 28%

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee / galerii pentru tururi virtuale, expoziții 
online, materiale digitizate 4% 5% 17% 17%

Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale (ex: cărți 
electronice, audio book) 10% 18% 25% 26%

Pentru vizitarea site-urilor sau a rețelelor de socializare ale unor teatre pentru a 
vedea evenimente/ spectacole transmise online/ in direct 16% 24% 26% 31%

Pentru a viziona spectacole/ concerte etc, înregistrate sau transmise în direct 18% 25% 35% 30%

Pentru a urmări în direct informări / declarații de presă / comunicate de 
importanță națională 50% 59% 70% 73%

Pentru vizionarea de filme sau programe TV difuzate on-line (Netflix, HBO Go etc) 27% 44% 58% 60%

Pentru citirea de presă on-line 38% 41% 62% 57%

Pentru activități profesionale 20% 29% 63% 63%

Pentru a asculta muzică sau radio on-line 49% 62% 69% 70%

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri / videobloguri 22% 30% 35% 39%

Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale on-line 14% 28% 39% 39%

Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc. 14% 28% 44% 41%

Pentru cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc. 7% 14% 24% 26%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale 13% 17% 31% 26%

Pentru vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ sau 
cultural, fotografii, meme-uri etc. 42% 62% 64% 67%

23 Alexander JAM van Deursen, ‘Digital Inequality During a Pandemic: Quantitative Study of Differences in COVID-19–Related Internet Uses and Outcomes Among 
the General Population’, Journal of Medical Internet Research, 22.8 (2020), e20073.
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Nu doar decalajele de gen în consumul cultural non-public se 
accentuează în momentul în care sunt vizate categorii specifice de 
venit, ci în acest tip de analiză apar vizibile, la rândul lor, decalajele 
de gen în modurile de utilizare a internetului (Tabelul 11). 

În rândul celei mai scăzute categorii de venit, se observă o 
pondere semnificativ mai ridicată a bărbaților care consumă 
diferite conținuturi digitale pe termen scurt, care vizionează 
filme prin transmisiune online și care utilizează internetul în 
scopuri profesionale. Aceste disparități sunt similare diferențelor 
de gen observate în populația generală. În plus, pentru acest 
segment distinct se observă diferențe în vizitarea rețelelor de 
socializare în scopuri culturale, în utilizarea internetul pentru 
a asculta muzică, în citirea blogurilor și vizionarea vlogurilor. 

La nivelul categoriei de persoane cu un venit între 1201 
și 2200 de lei nu mai apar relevante domeniile în care s-au 

observat decalaje de gen la nivelul populației generale. În acest 
caz, se remarcă un procent mai ridicat al femeilor care vizitează 
site-uri ale unor teatre pentru a vedea spectacole în direct, al 
femeilor care vizitează site-urile unor biblioteci pentru a căuta 
materiale și al femeilor care cumpără cărți, CD-uri, bilete la 
teatru. Mai mult decât atât, la nivelul categoriei formate de 
persoane cu un venit între 2201 și 5000, tot femeile reprezintă 
principalul public al celor două tipuri de activități enumerate 
anterior, precum și al celor care citesc cărți, presă online și care 
vizitează site-urile unor muzee sau galerii. 

Un model specific de utilizare a internetului în funcție de gen 
se observă în rândul persoanelor cu un venit de peste 5000 de 
lei. Bărbații din această categorie sunt implicați într-o mai mare 
măsură decât femeile în activități online atât în ceea ce privește 
activitățile de informare, cât și în raport cu activitățile culturale, 
dar nu și în ceea ce privește activitățile de divertisment.

Tabelul 11. Disparități în modurile de utilizare a internetului în funcție de venit și gen

Sub 1200 lei Între 1201 – 2200 
lei

Între 2201 – 5000 
lei Peste 5000 lei

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin

Procentul 
persoanelor 
au utilizat 
internetul 

pentru 
practicarea 
respectivei 
activități

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee/ galerii pentru tururi 
virtuale, expoziții online, materiale digitizate 3% 5% 7% 4% 13% 23% 21% 9%
Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta 
materiale (ex: cărți electronice, audio book) 7% 12% 8% 28% 19% 34% 27% 23%
Pentru vizitarea site-urilor sau a rețelelor de socializare 
ale unor teatre pentru a vedea evenimente/ spectacole 
transmise online/ in direct

25% 11% 15% 32% 20% 34% 36% 19%

Pentru a viziona spectacole / concerte etc, înregistrate sau 
transmise în direct 17% 18% 25% 26% 34% 36% 34% 23%
Pentru a urmări în direct informări / declarații de presă / 
comunicate de importanță națională 54% 48% 55% 64% 67% 75% 80% 59%
Pentru vizionarea de filme sau programe TV difuzate on-
line (Netflix, HBO Go etc) 36% 22% 44% 44% 57% 60% 63% 55%

Pentru citirea de presă on-line 41% 36% 37% 45% 58% 68% 61% 49%

Pentru activități profesionale 26% 16% 29% 29% 61% 67% 66% 56%

Pentru a asculta muzică sau radio on-line 60% 42% 61% 63% 67% 70% 69% 72%

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri / videobloguri 31% 17% 28% 32% 35% 35% 40% 36%
Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc. 16% 13% 27% 28% 38% 54% 45% 33%
Pentru cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc. 7% 8% 6% 22% 17% 34% 23% 33%
Pentru vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, 
educativ sau cultural, fotografii, meme-uri etc. 51% 37% 65% 60% 63% 64% 75% 51%
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Gradul de utilizare a internetului este, în general, mai ridicat 
în rândul tinerilor pentru toate activitățile ce implică utilizarea 
internetului (Graficul 15). În acest context, cu cât vârsta 
respondenților este mai ridicată, cu atât utilizarea internetului 
pentru realizarea unor activități este mai mică. Cele mai vizibile 
decalaje de vârstă sunt înregistrate la nivelul activităților 

profesionale sau la nivelul unor activități educaționale (citirea 
de cărți, manuale, articole, urmarea unor cursuri sau programe 
de pregătire online, vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a 
căuta materiale). Discrepanțe în raport cu vârsta, se observă și 
în cazul unor activități de divertisment precum citirea blogurilor și 
vizionarea vlogurilor, a filmelor sau programelor TV difuzate online.

Graficul 15. Moduri de utilizare a internetului în perioada pandemiei pentru activități culturale sau conexe activităților culturale,  
în funcție de vârstă

Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale (ex.: cărți electronice, audio book)

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

Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc.

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri / videobloguri

Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale on-line

Pentru activități profesionale
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Graficul 16. Moduri de utilizare a internetului în perioada 
pandemiei pentru activități culturale sau conexe activităților 

culturale, în funcție de mediul de rezidență

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

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

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri / videobloguri

Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale online

Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc.

Pentru activități profesionale

22%

25%

37%

38%
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Urban Rural

Modul de utilizare a internetului este semnificativ diferit 
în mediul urban față de mediul rural la nivelul mai multor 
componente. Cel mai mare decalaj se observă în cazul 
utilizării internetului pentru activitățile profesionale: 50% 
dintre persoanele din mediul urban au utilizat mediile de 
lucru online ca parte a ocupației practicate, în timp ce 

activitatea profesională a persoanelor din mediul rural a 
presupus implicare online în proporție de 32%. Disparități 
urban-rural se observă și în ceea ce privește alte activități de 
tip educațional (lectură, urmarea unor cursuri sau programe 
de pregătire), activități de tip cultural (căutarea informațiilor 
despre evenimente culturale, achiziționarea de produse 
culturale), cât și activitățile recreative (citirea blogurilor, 
vizionarea vlogurilor sau a filmelor).

Conform datelor din Tabelul 12, se remarcă faptul că 
disparitățile în privința mediului de rezidență apar mai 
amplificate în funcție de categoriile de vârstă. Astfel, la nivelul 
celei mai tinere categorii de vârstă se mențin inegalitățile 
generale, la care se mai adaugă o diferență semnificativă 
în ceea ce privește procentul persoanelor care au urmărit în 
direct informări de presă sau declarații oficiale (64%, în urban 
și 43%, în rural). Cele mai numeroase disparități rezidențiale 
se observă în rândul persoanelor cu vârstă între 36 și 50 de 
ani. Pentru acest segment sunt vizibile diferențe semnificative 
în ceea ce privește implicarea în activități culturale în spațiul 
online: vizitarea site-urilor unor biblioteci și vizitarea unor 
platforme pentru vizionarea de spectacole transmise în direct. 
La nivelul categoriei de vârstă 51-65 de ani se remarcă un 
procent semnificativ mai ridicat al persoanelor din mediul 
rural care utilizează rețele de socializare. O situație mai aparte 
poate fi observată pentru categoria de persoane cu vârsta de 
peste 65 de ani care în mediul rural au utilizat într-o măsură 
mai mare rețelele de socializare, au vizionat scurte materiale, 
au ascultat muzică online, și nu în ultimul rând au urmărit în 
direct informări sau declarații de presă. 
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Tabelul 12. Disparități în modurile de utilizare a internetului în funcție de vârstă și mediul de rezidență

18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani Peste 65 de ani

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural

Procentul 
persoanelor 
au utilizat 
internetul 

pentru 
practicarea 
respectivei 
activități

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci 
sau alte site-uri specializate pentru a vă îmbunătăți 
cunoștințele

23% 17% 25% 16% 24% 19% 29% 19%

Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta 
materiale (ex: cărți electronice, audio book) 31% 25% 22% 10% 16% 14% 11% 7%

Pentru vizitarea site-urilor sau a rețelelor de socializare 
ale unor teatre pentru a vedea evenimente/ spectacole 
transmise online/ in direct

23% 18% 28% 18% 25% 18% 28% 19%

Pentru a viziona spectacole / concerte etc, înregistrate 
sau transmise în direct 25% 24% 36% 26% 22% 23% 21% 24%

Pentru a urmări în direct informări / declarații de presă / 
comunicate de importanță națională 64% 43% 65% 63% 62% 69% 55% 66%

Pentru vizionarea de filme sau programe TV difuzate 
on-line (Netflix, HBO Go etc) 71% 60% 60% 36% 33% 21% 23% 25%

Pentru citirea de presă on-line 53% 40% 54% 49% 49% 46% 41% 24%

Pentru activități profesionale 58% 32% 56% 40% 46% 28% 11% 6%

Pentru a asculta muzică sau radio on-line 75% 68% 73% 60% 54% 53% 45% 74%

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri / videobloguri 50% 38% 35% 24% 24% 12% 18% 8%

Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale on-line 51% 38% 44% 19% 18% 14% 8% 13%

Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc. 45% 33% 44% 24% 33% 18% 22% 20%

Pentru cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc. 25% 12% 26% 10% 14% 5% 16% 4%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse 
culturale 23% 15% 27% 11% 32% 18% 20% 18%

Pentru folosirea rețelelor de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) 90% 81% 80% 86% 61% 72% 62% 86%

Pentru vizionarea de materiale video cu scop de 
divertisment, educativ sau cultural, fotografii, meme-uri etc. 64% 56% 68% 59% 52% 51% 37% 48%

În raport cu modurile de utilizare a internetului, pot 
fi observate două tendințe principale ce caracterizează 
subregiunile de dezvoltare (Tabelul 13). Prima dintre aceste 
tendințe corespunde subregiunilor în care principalele activități 
desfășurate au în egală măsură un caracter informativ și de 
divertisment, situație regăsită în cazul județelor Vrancea, 
Buzău, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, 
Ialomița, Călărași, Dolj, Olt, Mehedinți, Caraș-Severin, 

Hunedoara, Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-
Năsăud, Sălaj, Brașov, Sibiu, Botoșani, Vaslui, Iași, Gorj, 
Vâlcea, dar și în cazul București, Ilfov. Cea de-a doua tendință 
este specifică subregiunilor în care principalele activități 
desfășurate au preponderent un caracter de divertisment. 
Județele care compun această tendință sunt Suceava, Neamț, 
Bacău, Brăila, Galați, Constanța, Tulcea, Timiș, Arad, Covasna, 
Harghita, Mureș și Alba.
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Tabelul 13. Moduri de utilizare a internetului în perioada pandemiei, la nivelul subregiunilor de dezvoltare

Județele Prima activitate A doua activitate A treia activitate

Vrancea, Buzău Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 84% Muzică sau radio on –73% Informări / declarații de presă / comunicate de 

importanță națională –68%

Argeș, Dâmbovița, Prahova Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 87% Muzică sau radio on –69% Informări / declarații de presă / comunicate de 

importanță națională –60%
Teleorman, Giurgiu, Ialomița, 

Călărași
Rețele de socializare (Facebook, 

Instagram etc.) – 71% Muzică sau radio on –70% Informări / declarații de presă / comunicate de 
importanță națională –50%

Dolj, Olt, Mehedinți Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 74%

Informări / declarații de presă / comunicate 
de importanță națională –73% Muzică sau radio on –72%

Caraș-Severin, Hunedoara Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 74%

Informări / declarații de presă / comunicate 
de importanță națională –49% Muzică sau radio on –40%

Cluj, Bihor Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 90% Online music or radio –71% Informări / declarații de presă / comunicate de 

importanță națională –59%
Satu-Mare, Maramureș, 
Bistrița-Năsăud, Sălaj

Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 87%

Informări / declarații de presă / comunicate 
de importanță națională –78% Muzică sau radio on –72%

Brașov, Sibiu Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 71% Muzică sau radio on –59%

Informări/ declarații de presă/ comunicate de 
importanță națională –58%; Materiale video 

cu scop de divertisment, educativ sau cultural, 
fotografii, meme-uri etc. –58%;

Botoșani, Vaslui, Iași Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 86%

Materiale video cu scop de divertisment, 
educativ sau cultural, fotografii, meme-uri 

etc. –58%

Informări/ declarații de presă/ comunicate de 
importanță națională –56%

Gorj, Vâlcea
Informări/ declarații de presă/ 

comunicate de importanță 
națională –75%

Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 73%

Materiale video cu scop de divertisment, educativ 
sau cultural, fotografii, meme-uri etc. –67%

Bucharest, Ilfov Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 77%

Informări / declarații de presă / comunicate 
de importanță națională –73%

Materiale video cu scop de divertisment, educativ 
sau cultural, fotografii, meme-uri etc. –68%

Suceava, Neamț, Bacău Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 80%

Materiale video cu scop de divertisment, 
educativ sau cultural, fotografii, meme-uri 

etc. –56%
Muzică sau radio on –52%

Brăila, Galați, Constanța, 
Tulcea

Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 82% Muzică sau radio on –78%

Materiale video cu scop de divertisment, educativ 
sau cultural, fotografii, meme-uri etc. –64%; Filme 
sau programe TV difuzate on-line (Netflix, HBO 

Go etc) –64%;

Timiș, Arad Rețele de socializare (Facebook, 
Instagram etc.) – 76% Muzică sau radio on –69% Materiale video cu scop de divertisment, educativ 

sau cultural, fotografii, meme-uri etc. –67%
Covasna, Harghita, Mureș, 

Alba
Rețele de socializare (Facebook, 

Instagram etc.) – 69% Muzică sau radio on –63% Materiale video cu scop de divertisment, educativ 
sau cultural, fotografii, meme-uri etc.. –55%
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6. concluzii
Tema inegalităților sociale devine cu atât mai mult relevantă 

în contextul pandemiei și a stării de urgență ca urmare a faptului 
că noi dependențe se creează pe fondul unui acces diferențiat al 
populației la activitățile desfășurate în mediul online. Rezultatele 
din acest capitol pun în evidență o serie de vulnerabilități subtile 
asociate decalajelor digitale. Astfel de vulnerabilități nu apar 
vizibile la o analiză agregată a datelor, ci ajung să fie reflectate 
doar printr-o analiză intersecțională primară în care categoriile 
de gen sunt analizate coroborat cu segmentele de venit, iar 
categoriile de vârstă sunt coroborate cu variabila mediului de 
rezidență. 

Așadar, diferențele de gen în raport cu formele de consum 
cultural non-public sunt în cea mai mare parte nesemnificative 
dacă raportarea se realizează la o analiză agregată a datelor. 
Cu toate acestea, inegalitățile de gen apar vizibile la o analiză 
diferențiată a consumului cultural în raport cu venitul. Mai exact, 
analizând în mod distinct categoria de persoane ce înregistrează 
câștiguri lunare sub 1200 de lei, se poate observa că persoanele de 
gen masculin se implică într-o mai mare măsură decât persoanele 
de gen feminin în activități ce implică forme de divertisment 
(muzică, filme, jocuri, socializare). Spre deosebire persoanele de 
gen feminin din categoria venitului redus recurg într-o măsură 
mai mare decât persoanele de gen masculin la activități de 
lectură. Aceste diferențe de gen nu persistă în rândul categoriei 
de persoane cu venituri între 1201 și 5000 de lei. În schimb, la 
nivelul acestui segment se observă alte diferențieri reflectate de o 
pondere mai ridicată a femeilor decât a bărbaților care se implică 
în activități culturale în mediul online (vizitarea de muzee, biblioteci 
online, vizionarea spectacolelor de teatru online, achiziționarea 
de cărți sau de bilete la teatru). O situație diametral opusă 
caracterizează categoria persoanelor cu venit ridicat (peste 5000 
de lei), caz în care ponderea persoanelor de gen masculin care se 
implică atât în activități culturale, cât și în activitățile informative 
sau de divertisment o depășește pe cea a femeilor. 

În plus, o analiză agregată a datelor evidențiază un consum 
al produselor sau serviciilor digitale mai accentuat în rândul 
tinerilor decât al vârstnicilor. Cu toate acestea, o analiză ce 
are în vedere criterii intersecționale este capabilă să pună 
în evidență o latură mai specifică a situației. De exemplu, 
consumul cultural non-public al tinerilor din mediul urban este 
semnificativ diferit de consumul cultural al tinerilor din mediul 
rural. Mai exact, tinerii din mediul urban înregistrează procente 
mai ridicate ale consumului cultural non-public în raport cu 
activitățile de informare (vizionarea declarațiilor de presă), în 
raport cu activitățile educaționale (participarea online la cursuri 
sau programe de pregătire), în raport cu activitățile de lectură, 
în raport cu activitățile profesionale și în raport cu o serie de 
activități de divertisment (vizionarea vlogurilor și utilizarea 
consolelor pentru jocuri video). Cu toate acestea, datele 
reflectă că tinerii din mediul rural utilizează într-o pondere mai 
ridicată telefonul mobil pentru jocuri, comparativ cu tinerii din 
mediul urban. În plus, nivelul consumului cultural non-public al 
persoanelor între 35 și 50 de ani din mediul urban depășește 
nivelul consumului cultural non-public al persoanelor din mediul 
rural din aceeași categorie de vârstă în raport cu o serie variată 
de activități, printre care se numără activitățile cu caracter 
cultural, dar și activitățile de divertisment. Diferențe semnificative 
apar și în rândul persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, cazul în 
care gradul de utilizare a rețelelor sociale apare a fi semnificativ 
statistic mai ridicat în mediul rural față de mediul urban. 

În ciuda faptului că se observă o creștere a frecvenței 
generale de utilizare a internetului în ultimii ani, rămâne un 
segment semnificativ din populație care nu are acces sub nicio 
formă la mediul online. Segmentul respectiv este reprezentat 
de aproximativ un sfert din populație. Ținând cont de acest 
aspect și de faptul că venitul apare ca principal diferențiator al 
decalajelor digitale, o criză economică generată pe fondul unei 
crize sanitare poate conduce la serie de fenomene de excluziune 
socială necesar a fi abordate prin politici publice specifice. 
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8. anexe 
Tabelul 14. Frecvența cu care au fost practicate activități specifice consumului cultural non-public în perioada pandemiei, în funcție 
de gen

În ultimele 6 luni, cât de des...? Zilnic O dată/ de câteva 
ori pe săptămână Lunar

Cel puțin 
o dată în 

ultimele 6 
luni

Niciodată în 
ultimele 6 

luni
Total N

… ați citit ziare pe format de hârtie
Masculin 5% 16% 8% 9% 62% 100% 496

Feminin 5% 17% 7% 7% 64% 100% 512

... ați citit reviste pe format de hârtie
Masculin 2% 13% 11% 9% 65% 100% 494

Feminin 2% 14% 15% 8% 61% 100% 518

... ați citit cărți (în general) 
Masculin 10% 18% 13% 12% 47% 100% 497

Feminin 17% 24% 11% 10% 38% 100% 517

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

Masculin 57% 34% 5% 1% 3% 100% 495

Feminin 57% 29% 5% 3% 6% 100% 518

... ați vizionat filme pe DVD / CD / Blue Ray
Masculin 3% 12% 7% 5% 73% 100% 490

Feminin 3% 11% 6% 7% 73% 100% 520

... ați vizionat filme prin streaming video 
(Netflix, HBO GO etc.)

Masculin 11% 26% 7% 3% 53% 100% 497

Feminin 10% 20% 6% 5% 59% 100% 514

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

Masculin 10% 14% 9% 5% 62% 100% 497
Feminin 7% 9% 5% 5% 74% 100% 520

... ați jucat jocuri pe telefon
Masculin 15% 17% 7% 5% 56% 100% 497

Feminin 15% 14% 7% 4% 60% 100% 519

Tabelul 15. Frecvența cu care au fost practicate activități specifice consumului cultural non-public în perioada pandemiei, în 
funcție de vârstă

În ultimele 6 luni, cât de des...? Zilnic
O dată/ de 

câteva ori pe 
săptămână

Lunar
Cel puțin 
o dată în 

ultimele 6 luni

Niciodată în 
ultimele 6 

luni
Total N

… ați citit ziare pe 
format de hârtie

18-35 ani 2% 12% 7% 10% 69% 100% 263

36-50 ani 3% 14% 8% 10% 65% 100% 290

51-65 ani 6% 22% 8% 6% 58% 100% 238

Peste 65 de ani 9% 19% 7% 4% 61% 100% 216
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În ultimele 6 luni, cât de des...? Zilnic
O dată/ de 

câteva ori pe 
săptămână

Lunar
Cel puțin 
o dată în 

ultimele 6 luni

Niciodată în 
ultimele 6 

luni
Total N

... ați citit reviste pe 
format de hârtie

18-35 ani 1% 5% 8% 14% 72% 100% 268

36-50 ani 2% 12% 14% 11% 61% 100% 292

51-65 ani 2% 20% 12% 5% 61% 100% 237

Peste 65 de ani 2% 19% 17% 3% 59% 100% 215

... ați citit cărți (în 
general) 

18-35 ani 16% 24% 18% 18% 24% 100% 268

36-50 ani 10% 21% 10% 12% 47% 100% 294

51-65 ani 16% 18% 13% 6% 47% 100% 236

Peste 65 de ani 13% 23% 6% 7% 51% 100% 216

... ați ascultat muzică 
(în general: la 

calculator, la radio, TV, 
telefon etc.)

18-35 ani 67% 26% 4% 1% 2% 100% 268

36-50 ani 58% 33% 4% 1% 4% 100% 294

51-65 ani 49% 33% 5% 6% 7% 100% 236

Peste 65 de ani 53% 33% 8% 0% 6% 100% 215

... ați vizionat filme pe 
DVD / CD / Blue Ray

18-35 ani 4% 15% 8% 9% 64% 100% 267

36-50 ani 1% 14% 9% 7% 69% 100% 289

51-65 ani 3% 10% 3% 5% 79% 100% 237

Peste 65 de ani 2% 3% 3% 3% 89% 100% 216

... ați vizionat filme 
prin streaming video 
(Netflix, HBO GO etc.)

18-35 ani 22% 47% 9% 5% 17% 100% 264

36-50 ani 11% 26% 9% 6% 48% 100% 294

51-65 ani 5% 11% 5% 4% 75% 100% 238

Peste 65 de ani 1% 4% 3% 0% 92% 100% 216

... ați jucat jocuri pe 
calculator/ laptop sau 

consolă

18-35 ani 14% 15% 13% 10% 48% 100% 268

36-50 ani 8% 17% 9% 4% 62% 100% 295

51-65 ani 5% 7% 4% 2% 82% 100% 238

Peste 65 de ani 6% 3% 1% 3% 87% 100% 216

... ați jucat jocuri pe 
telefon

18-35 ani 26% 25% 13% 9% 27% 100% 267

36-50 ani 21% 23% 7% 2% 47% 100% 295

51-65 ani 7% 6% 4% 4% 79% 100% 238

Peste 65 de ani 4% 4% 0% 3% 89% 100% 216
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Tabelul 16. Frecvența cu care au fost practicate activități specifice consumului cultural non-public în perioada pandemiei, în 
funcție de educație

În ultimele 6 luni, cât de des...? Zilnic
O dată / de 

câteva ori pe 
săptămână

Lunar Cel puțin o dată în 
ultimele 6 luni

Niciodată în 
ultimele 6 luni Total N

… ați citit ziare pe 
format de hârtie

Nivel de educație scăzut 2% 16% 6% 4% 72% 100% 364
Nivel de educație mediu 6% 18% 8% 9% 59% 100% 415

Studii postliceale 9% 18% 4% 11% 58% 100% 82
Nivel de educație ridicat 7% 15% 9% 13% 56% 100% 148

... ați citit reviste pe 
format de hârtie

Nivel de educație scăzut 0% 10% 10% 9% 71% 100% 368
Nivel de educație mediu 3% 14% 15% 8% 60% 100% 415

Studii postliceale 2% 20% 10% 4% 64% 100% 80
Nivel de educație ridicat 3% 17% 15% 13% 52% 100% 148

... ați citit cărți (în 
general) 

Nivel de educație scăzut 9% 13% 7% 10% 61% 100% 371
Nivel de educație mediu 12% 23% 14% 12% 39% 100% 413

Studii postliceale 19% 23% 13% 13% 32% 100% 82
Nivel de educație ridicat 27% 36% 16% 10% 11% 100% 149

... ați ascultat 
muzică (în general: 

la calculator, la 
radio, TV, telefon 

etc.)

Nivel de educație scăzut 48% 35% 7% 2% 8% 100% 371
Nivel de educație mediu 61% 30% 3% 2% 4% 100% 412

Studii postliceale 61% 31% 6% 2% 0% 100% 81
Nivel de educație ridicat 70% 25% 4% 1% 0% 100% 149

... ați vizionat filme 
pe dVd / cd / Blue 

ray

Nivel de educație scăzut 1% 7% 4% 7% 81% 100% 367
Nivel de educație mediu 4% 15% 6% 5% 70% 100% 412

Studii postliceale 2% 7% 10% 5% 76% 100% 82
Nivel de educație ridicat 2% 13% 10% 9% 66% 100% 149

... ați vizionat filme 
prin streaming 

video (netflix, HBo 
Go etc.)

Nivel de educație scăzut 5% 13% 4% 5% 73% 100% 367
Nivel de educație mediu 11% 26% 7% 4% 52% 100% 414

Studii postliceale 12% 23% 8% 4% 53% 100% 82
Nivel de educație ridicat 20% 40% 10% 4% 26% 100% 149

... ați jucat jocuri pe 
calculator / laptop 

sau consolă

Nivel de educație scăzut 7% 7% 6% 5% 75% 100% 371
Nivel de educație mediu 10% 14% 7% 5% 64% 100% 415

Studii postliceale 10% 3% 7% 3% 77% 100% 82
Nivel de educație ridicat 6% 18% 9% 6% 61% 100% 149
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În ultimele 6 luni, cât de des...? Zilnic
O dată / de 

câteva ori pe 
săptămână

Lunar Cel puțin o dată în 
ultimele 6 luni

Niciodată în 
ultimele 6 luni Total N

... ați jucat jocuri pe 
telefon

Nivel de educație scăzut 15% 17% 4% 3% 61% 100% 371
Nivel de educație mediu 18% 14% 10% 5% 53% 100% 415

Studii postliceale 12% 11% 4% 5% 68% 100% 81
Nivel de educație ridicat 10% 19% 6% 6% 59% 100% 149

Tabelul 17. Frecvența cu care au fost practicate activități specifice consumului cultural non-public în perioada pandemiei, în 
funcție de venit

În ultimele 6 luni, cât de des...? Zilnic
O dată / de 

câteva ori pe 
săptămână

Lunar Cel puțin o dată 
în ultimele 6 luni

Niciodată în 
ultimele 6 luni Total N

… ați citit ziare pe 
format de hârtie

Sub 1200 lei 3% 10% 7% 6% 74% 100% 211

Între 1201 – 2200 lei 6% 21% 7% 8% 58% 100% 323

Între 2201 – 5000 lei 7% 18% 9% 11% 55% 100% 233

Peste 5000 lei 3% 10% 7% 8% 72% 100% 111

... ați citit reviste pe 
format de hârtie

Sub 1200 lei 1% 13% 15% 5% 66% 100% 215

Între 1201 – 2200 lei 2% 14% 12% 9% 63% 100% 323

Între 2201 – 5000 lei 3% 17% 16% 11% 53% 100% 233

Peste 5000 lei 1% 15% 7% 8% 69% 100% 108

... ați citit cărți (în 
general) 

Sub 1200 lei 10% 13% 7% 8% 62% 100% 214

Între 1201 – 2200 lei 13% 21% 13% 10% 43% 100% 322

Între 2201 – 5000 lei 17% 29% 14% 11% 29% 100% 234

Peste 5000 lei 15% 22% 16% 12% 35% 100% 112

... ați ascultat muzică 
(în general: la 

calculator, la radio, TV, 
telefon etc.)

Sub 1200 lei 52% 29% 6% 4% 9% 100% 214

Între 1201 – 2200 lei 55% 34% 6% 2% 3% 100% 321

Între 2201 – 5000 lei 61% 30% 3% 2% 4% 100% 234

Peste 5000 lei 59% 30% 5% 1% 5% 100% 111

... ați vizionat filme pe 
DVD / CD / Blue Ray

Sub 1200 lei 5% 8% 3% 3% 81% 100% 215

Între 1201 – 2200 lei 2% 7% 5% 6% 80% 100% 317

Între 2201 – 5000 lei 2% 17% 10% 5% 66% 100% 234

Peste 5000 lei 1% 13% 5% 10% 71% 100% 110

... ați vizionat filme 
prin streaming video 
(Netflix, HBO GO etc.)

Sub 1200 lei 6% 9% 4% 6% 75% 100% 211

Între 1201 – 2200 lei 6% 20% 7% 2% 65% 100% 323

Între 2201 – 5000 lei 18% 32% 6% 4% 40% 100% 234

Peste 5000 lei 16% 31% 12% 5% 36% 100% 112
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În ultimele 6 luni, cât de des...? Zilnic
O dată / de 

câteva ori pe 
săptămână

Lunar Cel puțin o dată 
în ultimele 6 luni

Niciodată în 
ultimele 6 luni Total N

... ați jucat jocuri pe 
calculator/ laptop sau 

consolă

Sub 1200 lei 6% 6% 4% 2% 82% 100% 215

Între 1201 – 2200 lei 8% 10% 6% 5% 71% 100% 323

Între 2201 – 5000 lei 10% 16% 10% 6% 58% 100% 234

Peste 5000 lei 5% 20% 11% 4% 60% 100% 112

... ați jucat jocuri pe 
telefon

Sub 1200 lei 8% 9% 3% 4% 76% 100% 215

Între 1201 – 2200 lei 14% 15% 7% 5% 59% 100% 322

Între 2201 – 5000 lei 20% 15% 7% 5% 53% 100% 234

Peste 5000 lei 15% 27% 8% 5% 45% 100% 112

Tabelul 18. Frecvența cu care au fost practicate activități specifice consumului cultural non-public în perioada pandemiei, în 
funcție de mediul de rezidență

În ultimele 6 luni, cât de des...? Zilnic
O dată / de 

câteva ori pe 
săptămână

Lunar Cel puțin o dată 
în ultimele 6 luni

Niciodată în 
ultimele 6 luni Total N

… ați citit ziare pe format de hârtie
Urban 6% 17% 5% 8% 63% 99% 540

Rural 4% 16% 10% 8% 62% 100% 468

... ați citit reviste pe format de hârtie
Urban 2% 18% 12% 8% 60% 100% 547

Rural 1% 9% 14% 10% 66% 100% 465

... ați citit cărți (în general) 
Urban 17% 25% 12% 10% 36% 100% 548

Rural 9% 17% 11% 12% 51% 100% 466

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

Urban 58% 31% 5% 2% 4% 100% 548

Rural 55% 32% 5% 2% 6% 100% 466

... ați vizionat filme pe DVD / CD / Blue 
Ray

Urban 3% 13% 7% 6% 71% 100% 541

Rural 2% 9% 6% 7% 76% 100% 468

... ați vizionat filme prin streaming 
video (Netflix, HBO GO etc.)

Urban 13% 29% 6% 4% 48% 100% 543

Rural 7% 17% 8% 5% 63% 100% 468

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

Urban 11% 13% 7% 5% 64% 100% 549
Rural 5% 9% 7% 4% 75% 100% 468

... ați jucat jocuri pe telefon
Urban 16% 16% 8% 5% 55% 100% 548

Rural 14% 15% 5% 4% 62% 100% 468
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Graficul 17. Moduri de utilizare a internetului în perioada pandemiei, în funcție de gen 

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

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau alte site-uri specializate pentru a vă îmbunătăți cunoștințele

Pentru folosirea rețelelor de socializare (Facebook, Instagram etc.)

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale

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

Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc.

Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale on-line

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri / videobloguri

Pentru a asculta muzică sau radio on-line

Pentru activități profesionale

Pentru citirea de presă on-line

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

Pentru a urmări în direct informări / declarații 
de presă / comunicate de importanță națională

Pentru a viziona spectacole / concerte etc, înregistrate sau transmise în direct

Pentru vizitarea site-urilor sau a rețelelor de socializare ale unor teatre 
pentru a vedea evenimente / spectacole transmise online / în direct

Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale (ex: cărți electronice, audio book)

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee / galerii pentru tururi virtuale, expoziții online, materiale digitizate
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Tabelul 19. Moduri de utilizare a internetului în perioada pandemiei, în funcție de vârstă

Pentru ce activități ați utilizat Internetul în ultimele 6 luni 18 -35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani Peste 65 de 
ani

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau alte site-uri specializate 
pentru a vă îmbunătăți cunoștințele 21% 21% 22% 25%

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee / galerii pentru tururi virtuale, expoziții 
online, materiale digitizate 13% 10% 11% 6%

Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale (ex: cărți 
electronice, audio book) 29% 16% 15% 9%

Pentru vizitarea site-urilor sau a rețelelor de socializare ale unor teatre pentru 
a vedea evenimente/ spectacole transmise online/ in direct 21% 23% 21% 25%

Pentru a viziona spectacole / concerte etc, înregistrate sau transmise în direct 24% 31% 23% 22%
Pentru a urmări în direct informări/ declarații de presă/ comunicate de 
importanță națională 56% 64% 66% 59%

Pentru vizionarea de filme sau programe TV difuzate on-line (Netflix, HBO Go etc) 67% 49% 27% 24%

Pentru citirea de presă on-line 48% 52% 48% 34%

Pentru activități profesionale 48% 48% 37% 9%

Pentru a asculta muzică sau radio on-line 72% 67% 54% 56%

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri / videobloguri 45% 30% 18% 14%

Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale on-line 46% 32% 16% 10%

Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc. 40% 35% 25% 21%

Pentru cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc. 20% 19% 9% 12%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale 20% 19% 25% 19%

Pentru folosirea rețelelor de socializare (Facebook, Instagram etc.) 87% 82% 67% 71%
Pentru vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ sau 
cultural, fotografii, meme-uri etc. 61% 63% 51% 41%

Tabelul 20. Moduri de utilizare a internetului în perioada pandemiei, în funcție de educație
Pentru ce activități ați utilizat Internetul în ultimele 6 luni Nivel de 

educație scăzut
Nivel de 

educație mediu
Studii 

postliceale
Nivel de 

educație ridicat
Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau alte site-uri specializate 
pentru a vă îmbunătăți cunoștințele 12% 22% 17% 36%

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee / galerii pentru tururi virtuale, expoziții 
online, materiale digitizate 3% 10% 10% 23%

Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale (ex: cărți 
electronice, audio book) 11% 17% 23% 38%

Pentru vizitarea site-urilor sau a rețelelor de socializare ale unor teatre pentru 
a vedea evenimente/ spectacole transmise online/ in direct 15% 23% 20% 34%

Pentru a viziona spectacole / concerte etc, înregistrate sau transmise în direct 15% 28% 27% 40%
Pentru a urmări în direct informări / declarații de presă / comunicate de 
importanță națională 48% 63% 66% 75%

Pentru vizionarea de filme sau programe TV difuzate on-line (Netflix, HBO Go etc) 30% 52% 48% 67%
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Pentru ce activități ați utilizat Internetul în ultimele 6 luni Nivel de 
educație scăzut

Nivel de 
educație mediu

Studii 
postliceale

Nivel de 
educație ridicat

Pentru citirea de presă on-line 25% 54% 48% 71%

Pentru activități profesionale 16% 44% 46% 77%

Pentru a asculta muzică sau radio on-line 53% 70% 61% 73%

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri/ videobloguri 21% 34% 31% 39%

Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale on-line 20% 31% 33% 50%

Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc. 19% 31% 35% 61%

Pentru cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc. 2% 17% 22% 36%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale 5% 22% 21% 41%

Pentru folosirea rețelelor de socializare (Facebook, Instagram etc.) 84% 77% 69% 82%
Pentru vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ sau 
cultural, fotografii, meme-uri etc. 45% 61% 53% 73%

Tabelul 21. Moduri de utilizare a internetului în perioada pandemiei, în funcție de venit
Pentru ce activități ați utilizat Internetul în ultimele 6 luni Sub 1200 LEI Între 1201 și 

2200 LEI
Între 2201 și 

5000 LEI Peste 5000 LEI

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau alte site-uri specializate 
pentru a vă îmbunătăți cunoștințele 18% 22% 26% 28%

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee / galerii pentru tururi virtuale, expoziții 
online, materiale digitizate 4% 5% 17% 17%

Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale (ex: cărți 
electronice, audio book) 10% 18% 25% 26%

Pentru vizitarea site-urilor sau a rețelelor de socializare ale unor teatre pentru 
a vedea evenimente / spectacole transmise online / in direct 16% 24% 26% 31%

Pentru a viziona spectacole / concerte etc, înregistrate sau transmise în direct 18% 25% 35% 30%
Pentru a urmări în direct informări/ declarații de presă/ comunicate de 
importanță națională 50% 59% 70% 73%

Pentru vizionarea de filme sau programe TV difuzate on-line (Netflix, HBO Go etc) 27% 44% 58% 60%

Pentru citirea de presă on-line 38% 41% 62% 57%

Pentru activități profesionale 20% 29% 63% 63%

Pentru a asculta muzică sau radio on-line 49% 62% 69% 70%

Pentru citirea sau vizionarea de bloguri / videobloguri 22% 30% 35% 39%

Pentru urmarea unor cursuri sau tutoriale on-line 14% 28% 39% 39%

Pentru citirea de cărți, manuale, articole etc. 14% 28% 44% 41%

Pentru cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc. 7% 14% 24% 26%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale 13% 17% 31% 26%

Pentru folosirea rețelelor de socializare (Facebook, Instagram etc.) 80% 79% 81% 75%
Pentru vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ sau 
cultural, fotografii, meme-uri etc. 42% 62% 64% 67%
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Graficul 18. Moduri de utilizare a internetului în perioada pandemiei, în funcție de mediul de rezidență
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1. introducere
În cadrul acestei secțiuni vom prezenta o serie de date 

statistice prin care ne-am propus să identificăm modul în 
care oamenii au interacționat cu produsele media, mai exact 
prin intermediul televiziunii și radio-ului, în prima jumătate 
a anului 2020, odată cu declararea stării de pandemie la 
nivel international și național. Ne-am propus să identificăm 
principalele diferențe sau modificări în obiceiurile de consum 
ale oamenilor în ceea ce privește programele radio-TV. Am 
plecat de la ipoteza că această perioadă a provocat modificări 
ale obiceiurilor de consum, în special datorită faptului că 
oamenii au fost nevoiți să petreacă un număr semnificativ mai 
mare de ore în cadrul gospodăriilor, dar si datorită faptului că a 
crescut interesul oamenilor pentru informațiile pe care le oferă 
televizorul sau radio-ul, care reprezintă pentru cei mai mulți 
dintre români principala sursă de informare. Pentru a urmări 
aceste schimbări vom prezenta o serie de date comparative 
cu anul 2019, perioadă în care putem vorbi despre un consum 
cultural bazat pe obiceiuri și modele înrădăcinate și stabile și nu 
pe un tip de consum declanșat de situații speciale sau inedite. 

Noua situație în care se află umanitatea va aduce schimbări 
de comportament și consum în rândul oamenilor la nivel 
international. Global Web Index1 a realizat un studiu în rândul 
populației din UK și Statele Unite ale Americii pentru a surprinde 

care au fost comportamentele de consum de produse media 
ale oamenilor pe perioada carantinei. În Statele Unite ale 
Americii, 87%2 dintre respondenți și 80% din UK au declarat 
că au consumat mai mult conținut de la TV în perioada de 
carantină. Același studiu a identifcat că oamenii peste 54 de ani 
au consumat mai mult conținut media de la televizor, comparativ 
cu generația mai tânără. Oamenii din categoria de peste 54 de 
ani au declarat în proporție de 42%3 tcă au consumat mai multe 
produse media de la TV în această perioadă decât înainte de 
pandemie, iar tinerii între 16 și 23 de ani, au declarat doar în 
proporție de 24% că s-au uitat mai mult la televizor în această 
perioadă decât o făceau înainte de pandemie. Conform aceluiași 
studiu, tinerii au rămas fideli mediului online și au consumat mai 
mult conținut audio și video de pe internet. În ceea ce privește 
genul și nivelul de venit, studiul a identificat că bărbații și 
persoanele cu un nivel mai ridicat de venit au declarat în procent 
mai ridicat că au consumat conținut media mult mai variat în 
această perioadă, comparativ cu cei din categoria cu venituri 
mai mici și în comparație cu femeile care au participat la studiu4. 
În cazul țării noastre, în general practicile de consum au rămas 
similare cu cele din anii anteriori. Persoanele mai tinere preferă 
să consume mai puține produse media decât persoanele mai în 
vârstă. O excepție avem totuși pentru emisiunile pentru copii și 
filmele de animație 

2. metodologie
123Analizele statistice realizate au fost în general frecvențe 
statistice și analize de tip încrucișări de date. Am folosit 
principalele variabile socio-demografice pentru a surprinde 

1  2020. GWI Coronavirus Research | April 2020 Series 4: Media Consumption 
and Sport

2  Ibidem

3  Ibidem

comparații cu anul anterior și pentru a identifica care au fost 
principalele modificări în obiceiurile de consum de produse 
media. Au fost luate în considerate variabile care au identificat 
modificările din rețeaua de bunuri și servicii tehnologice și 
media din gospodării. Pentru consumul de televizor și radio au 
fost luate în considerare variabile care au măsurat frecvența 
de consum de emisiuni radio-TV și au fost realizate analize pe 
variabile socio-demografice. 
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3. principalele modificări în cadrul rețelei  
de bunuri media 

Având în vedere noua situație și faptul că majoritatea 
populației a fost nevoită în această perioadă să interacționeze 
mai mult și mai des cu produsele și dispozitivele media, ne 
așteptăm să existe o serie de modificări evidente în structura 
de bunuri media care deservește consumul de tv sau radio. 
În anul 2020 în 86% dintre gospodării există cablu TV, 83% 
dintre gospodării au televizor cu ecran plat, 52% au smart TV, 
cu posibilitatea de conectare la internet, iar 59% au aparat de 
radio.

Deși procesul de modificare sau de înlocuire al obiectelor 
de tehnologie mai veche din gospodăriile din România era un 
proces în desfășurare și de la an la an statisticile au arătat 
acest lucru, situația neprevăzută din acest an a determinat o 
oarecare accelerare a acestui proces, făcând ca obiectele de 
tehnologie mai nouă să fie integrate într-o listă de nevoi se 
achiziție prioritară pentru o gospodărie.

În primele șase luni ale anului 2020, cele mai urmărite 
programe de la televizor au fost cele de știri și informații de 
interes general. Acest tip de produs media a fost și în anii 
anteriori cel mai consumat produs media la nival național, 
astfel87% dintre oameni s-au uitat la știri și informații de interes 
general, 76% dintre respondenți au urmărit filme și seriale 
artistice în perioada de carantină, iar 67% au urmărit emisiunide 
divertisment Procentele de consum de produse media de la 
televizor au fost mereu ridicate la nivel național, tendință care 
s-a păstrat și pentru această perioadă, diferențe apărând mai 
degrabă în frecvențele de consum. Astfel, a crescut procentul 
persoanelor care au declarat că au privit la televizor zilnic și a 
scăzut numărul celor care se uitau cu o frecvență săptămânală 
sau lunară.

Graficul 1.  Evoluția dotării gospodăriilor cu dispozitive 
media

Cablu TV

Aparat de radio

Televizor cu ecran clasic, cu tub catodic / cu lămpi (vechi, lat)

Televizor cu ecran plat (tip plasmă, LCD)

Smart TV (televizor cu internet)

Antenă satelit

84%

38%

77%

45%

29%

53%

86%

26%

83%

52%

30%

59%

2019 2020
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Graficul 2.  [În ultimele 6 luni, pe care din următoarele tipuri 
de programe le-ați urmărit la TV?]
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60%
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40%
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În continuare vom prezenta o serie de date care surpind 
diferențele cel mai mari de consum în comparație cu anul 2019 
în ceea ce privește programele TV cu conținut non-ficțional (știri 
și informații de interes general, sport și publicitate), programele 
cu conținut ficțional (filme artistice, seriale, filme de animație și 

emisiuni de divertisment) și programele de graniță, cu conținut 
mixt (Filme documentare, Emisiuni de educație, artă și cultură, 
muzică, Programe de știință, Programe de viață spiritual, 
Emisiuni pentru copii). În ceea ce privește evoluția consumului 
de programe cu conținut non-ficțional, cea mai mare diferență, 
de 28% de procente a fost înregistrată pentru consumul de 
programe de publicitate. Dacă în 2019, 35% dintre oameni 
declarau că se uită la televizor pentru a vedea programe 
de publicitate, în primele 6 luni ale anului 2020, 63% dintre 
respondenți au declarat că s-au uitat la televizor pentru acest 
tip de produs media. Deoarece diferența este considerabilă, o 
posibilă explicație ar putea fi legată de felul în care respondenții 
au înțeles concepul de publicitate, atunci când au răspuns la 
studiul nostru, în special în această perioadă. Este posibil că 
cei care au participat la studiu să fi considerat progame de 
publicitate inclusiv programele și campaniile (guvernamentale 
sau nu) de informare și de instruire a populației cu privire la 
situația noului Coronovirus – campanii de protejare, campanii 
de informare privind măsurile de precauție, protecție și igienă, 
pograme de publicitate care au promovat produse de igiena 
și produse sanitare destinate protejării sănătății personale și 
colective.

Graficul 3.  Evoluția 2019-2020 pe tipuri de programe cu 
conținut non-ficțional la TV

Știri și informații de interes general
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Sport

88%
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În ceea ce privește consumul de programe TV cu conținut 
fictional, cea mai mare diferență pe care am înregistrat-o 
este pentru filmele de animație. O posibilă explicație pentru 
creșterea consumului de filme de animație este legat de faptul 
că a fost suspendată activitatea școlilor, iar copii au petrecut 
mai mult timp acasă. Și consumul de emisiuni de divertisment 
a crescut cu 7% în prima jumătate a anului 2020, o posibilă 
explicație fiind mai mult timp liber, pe de-o parte, dar și o 
posibilă căutare a oamenilor de a consuma conținut și de a 
consuma timpul într-o manieră destresantă.

Un aspect interesant surprins de acest studiu a fost legat 
de informațiile și noutățile legate de sport. Între 60 și 70% 
dintre consumatorii din UK și Statele Unite au declarat că 
s-au uitat în perioada de izolare pe cel puțin un canal cu știri 
și informații despre sport. În cazul populației din România4 
vizionarea de programe de sport a scăzut cu 9% în ultimele 
șase luni, comparativ cu anul 20195. 

Graficul 4. Cele mai urmărite categorii de programe cu 
conținut ficțional la TV 

Filme artistice, seriale TV

Emisiuni de divertisment

Filme de animație

79%
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76%

40%

69%
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Emisiunile pentru copii sunt au înregistrat cea mai mai 
creștere de consum în prima jumătate a anului 2020, 13% mai 

4 Barometrul de Consum Cultural, 2019

5 Barometrul de Consum Cultural, 2019.

mulți respondenți declarând că au urmărit emisiuni pentru 
copii în 2020, comparativ cu anul 2019.

În general, în perioada de carantină, obiceiurile de consum 
au rămas similare cu cele identificate în anul 2019. Am marcat 
doar acele situații în care am identificat valori care au surprins 
modificări mai semnificative, însă, per total nu putem să 
vorbim pentru anul 2020 despre oscilații majore în practicile 
de consum de produse și programe media.
Graficul 5.  Vizionare de programe cu conținut mixt (ficțional 

sau non-ficțional) 

Programe de știință
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37%
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Din punct de vedere al tipurilor de programe media 
urmărite la televizor în funcție de gen, observăm că cele mai 
mari diferențe apar în ceea ce privește consumul de emisiuni 
de sport, unde bărbații consumă mai des acest tip de produs 
media, în ceea ce privește emisiunile pentru copii, unde femeile 
au înregistrat procente mai ridicate de consum, emisiunile de 
divertisment, la care, de asemenea, femeile se uită mai des 
decât bărbații. 
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Tabelul 1.  [În ultimele 6 luni, pe care din următoarele tipuri 
de programe le-ați urmărit la TV?]

În ultimele 6 luni, pe care din 
următoarele tipuri de programe le-ați 

urmărit la TV?
Masculin Feminin

[Știri și informații de interes general] 86% 87%

[Programe de știință] 58% 46%

[Emisiuni de educație, artă și cultură, 
muzică] 57% 64%

[Programe de viață spirituală] 34% 44%

[Sport] 66% 34%

[Filme documentare] 71% 61%

[Filme de animație] 39% 41%

[Filme artistice, seriale TV ] 74% 79%

[Emisiuni pentru copii] 33% 43%

[Emisiuni de divertisment] 68% 71%

[Publicitate] 59% 68%

Notă: Au fost luate in considerare raspunsurile DA 

În ceea ce privește distribuția tipurilor de programe 
urmărite la TV în funcție de nivelul de educație, diferențele 
cele mai pronunțate apar pentru programele de știință, la 
care persoanele cu studii superioare se uită mai des decât 
persoanele cu studii medii și pentru programele de viață 
spirituală, la care persoanele cu studii superioare se uită 
mai puțin decât persoanele care au ca nivel de educație cel 
mult gimnaziul. Diferențe notabile apar și în cazul filmelor 
documentare, unde persoanele cu un nivel mai ridicat de 
educație aleg să se uite mai des decât persoanele cu un nivel 
scăzut de educație. În general, persoanele cu un nivel ridicat de 
educație au preferat produsele media care prezintă informații 
legate de știință, educație, artă și culttură, iar persoanele cu un 
nivel mediu sau scăzut de educație au preferat mai degrabă 
să consume emisiuni de divertisment, programe pentru copii 
și filme de animație. 

Tabelul 2. [În ultimele 6 luni, pe care din următoarele tipuri 
de programe le-ați urmărit la TV?]

În ultimele 6 luni, pe care 
din următoarele tipuri de 
programe le-ați urmărit 

la TV?

Cel mult 
gimnaziu

Cel mult 
post-liceală

Studii 
superioare

[Știri și informații de interes 
general] 88% 86% 87%

[Programe de știință] 45% 52% 70%

[Emisiuni de educație, artă 
și cultură, muzică] 58% 59% 69%

[Programe de viață 
spirituală] 47% 38% 24%

[Sport] 50% 51% 43%

[Filme documentare] 50% 72% 81%

[Filme de animație] 42% 41% 33%

[Filme artistice, seriale TV] 72% 79% 80%

[Emisiuni pentru copii] 48% 34% 25%

[Emisiuni de divertisment] 65% 75% 65%

[Publicitate] 65% 65% 55%

Au fost luate in considerare raspunsurile DA

În ceea ce privește tipul de programe TV urmărite în 
ultimele luni în funcție de mediul de rezidență, diferențele cel 
mai evidente sunt înregistrate pentru programele de viață 
spirituală. Oamenii din mediul rural au urmărit mai des acest 
tip de program TV comparativ cu oamenii din mediul urban. 
Persoanele din mediul urban au urmărit mai des decât oamenii 
din mediul rural filme documentare în ultimele șase luni. În 
schimb persoanele din mediul rural au preferat să se uite mai 
des la emisiuni de divertisment în comparație cu persoanele 
din mediul urban. 
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Tabelul 3. [În ultimele 6 luni, pe care din următoarele tipuri 
de programe le-ați urmărit la TV?]

În ultimele 6 luni, pe care din 
următoarele tipuri de programe le-ați 

urmărit la TV?
Urban Rural

[Știri și informații de interes general] 86% 87%

[Programe de știință] 57% 47%

[Emisiuni de educație, artă și cultură, 
muzică] 63% 57%

[Programe de viață spirituală] 34% 46%

[Sport] 50% 50%

[Filme documentare] 74% 56%

[Filme de animație] 44% 35%

[Filme artistice, seriale TV ] 78% 74%

[Emisiuni pentru copii] 39% 37%

[Emisiuni de divertisment] 67% 73%

[Publicitate] 65% 62%

Raportat la statusul marital și consumul de programe 
la TV, diferența cea mai mare apare pentru programele de 
știri. Persoanele divorțate, separate sau văduve și persoanele 

căsătorite se uită cel mai mult la știri. Cel mai puțin privesc la 
televizor persoanele care sunt necăsătorite și care nu au fost 
căsătorite nicioodată. 
Tabelul 4.  [În ultimele 6 luni, cât de des...]

Starea civilă

[V-ați uitat la televizor pentru a viziona 
știri] În ultimele 6 luni, cât de des...?

Total
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Necăsătorit(ă) 
(nu a fost 
căsătorit(ă) 
niciodată)

50% 24% 9% 7% 11% 100%

Căsătorit(ă) 78% 15% 2% 1% 4% 100%

Uniune 
consensuală 50% 42% 6% 3% - 100%

Divorțat(ă) /
Separat(ă) /
Văduv(ă)

80% 7% 2% 1% 10% 100%

4. consumul de radio 
În ceea ce privește consumul de radio în prima jumătate 

a anului 2020, aproape jumătate dintre oameni (42%) au 
declarat că au ascultat programe de știri și actualități în fiecare 
zi la radio, 36% au ascultat muzică la radio în fiecare zi, iar 19% 
au ascultat emisiuni culturale în fiecare zi la radio. Comparativ 
cu anul 2019, a scăzut consumul de muzică la radio, de la 40% 
(2019) la 36% în 2020, iar consumul de știri a crescut de la 38% 
în 2019 la 40% în anul 2020. Pentru a evita erorile statistice, 
trebuie, totuși șă menționăm că aceste diferențe procentuale 
se mențin în eroare statistică de eșantionare. În aceste condiții 
putem să concluzionăm că nici pentru consumul de radio nu 

se înregistrează diferențe care să indice modificări în ceea 
ce privește obiceiurile de consum pe care le-am identificat în 
decursul anilor de dinainte de pandemie. Persoanele de gen 
masculin au folosit radioul mai des decât femeile pentru a 
asculta muzică, pentru a asculta știri, dar și pentru a asculta 
emisiuni cu caracter cultural. În general bărbații consumă mai 
des decât femeile toate tipurile de produse media la radio.



  89Consumul de radio  

Tabelul 5. [În ultimele 6 luni, cât de des...]

Genul

[Ați folosit radio-ul pentru a asculta muzică] În ultimele 
6 luni, cât de des...?
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Masculin 39% 26% 5% 8% 22% 100%

Feminin 34% 17% 7% 4% 38% 100%

[Ați folosit radio-ul pentru a asculta știri ] În ultimele 6 luni, cât de des...?

Masculin 51% 16% 6% 4% 23% 100%

Feminin 34% 13% 5% 3% 44% 100%

[Ați folosit radio-ul pentru a asculta emisiuni culturale]  
În ultimele 6 luni, cât de des...?

Masculin 22% 19% 7% 7% 45% 100%

Feminin 16% 12% 7% 6% 59% 100%

În ceea ce privește raportul dintre consumul de radio și 
vârstă, persoanele vârstnice ascultă mai des radio comparativ 
cu persoanele mai tinere. În categoria de vârstă de peste 65 de 
ani, 43% dintre respondenți folosesc radioul pentru a asculta 
muzică zilnic, 50% din aceeași categorie folosesc radioul zilnic 
pentru a asculta știri, iar 29% folosesc radioul pentru a asculta 
emisiuni cu caracter cultural. 

În general, datele colectate pentru acest an, nu ne indică 
modificări substanțiale în obiceiurile de consum de radio 
comparativ cu anii trecuți. Ca și în cazul consumului de 
programe TV, constatăm o conservare a obiceiurilor de consum 
înregistrare în perioada de dinainte de pandemie.

Tabelul 6. [În ultimele 6 luni, cât de des...]

Varsta

[You have used the radio to listen to music]  
In the last 6 months, how often have you...?
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18 - 35 ani 26% 22% 9% 8% 35% 100%

36 - 50 ani 44% 18% 5% 6% 25% 100%

51 - 65 ani 32% 24% 6% 4% 33% 100%

Peste 65 
de ani 43% 21% 4% 6% 27% 100%

[Ați folosit radio-ul pentru a asculta știri ] În ultimele 6 luni, cât de des...?

18 - 35 ani 24% 20% 7% 6% 43% 100%

36 - 50 ani 52% 14% 7% 3% 25% 100%

51 - 65 ani 45% 12% 4% 3% 35% 100%

Peste 65 
de ani 50% 12% 3% 1% 34% 100%

[Ați folosit radio-ul pentru a asculta emisiuni culturale] În ultimele 6 luni, 
cât de des...?

18 - 35 ani 6% 8% 8% 11% 68% 100%

36 - 50 ani 25% 15% 9% 6% 44% 100%

51 - 65 ani 15% 19% 7% 4% 54% 100%

Peste 65 de 
ani 29% 20% 4% 4% 43% 100%
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5. concluzii
Comparând cu datele din anii anteriori, putem afirma faptul 

că deși această perioadă a fost atipică, majoritatea obiceiurilor 
de consum de produse media au rămas neschimbate sau au 
suferit foarte mici modificări. O posibilă explicație pentru acest 
fenomen ar putea fi legat de faptul că oamenii în general caută 
o păstrare a obiceiurilor de consum construite în decursul 
timpului și faptul că această conservare a obiceiurilor este și o 
formă de rezistență socială și individuală atunci când oamenii 

se confruntă cu situații inedite, care îi scot din obișnuit, comun 
sau cunoscutul vieții lor de zi cu zi. Pentru consumul de produse 
media am identificat o serie de schimbări mai semnificative în 
ceea ce privește consumul de produse media destinate copiilor 
(ex: filme de animație) si consumul de programe de publicitate. 
Pentru consumul de radio nu putem să vorbim despre vreo 
modificare notabilă. 

6. anexe
Tabelul 7. [ În ultimele 6 luni, cât de des...]

Genul

[V-ați uitat la televizor pentru a viziona știri] În ultimele 6 
luni, cât de des...?

Zilnic 2020 Zilnic 2019
Masculin 66% 71%

Feminin 77% 73%

[V-ați uitat la televizor pentru a viziona emisiuni (orice 
fel)] În ultimele 6 luni, cât de des...?

Masculin 57% 63%

Feminin 64% 66%

[V-ați uitat la televizor pentru a viziona filme sau seriale ] 
În ultimele 6 luni, cât de des...?

Masculin 44% 58%

Feminin 53% 63%

Tabelul 8. [În ultimele 6 luni, cât de des...]

Vârsta

[V-ați uitat la televizor pentru a viziona știri] În ultimele 6 
luni, cât de des...?

Zilnic 2020 Zilnic 2019
18 - 35 ani 50% 45%

36 - 50 ani 69% 74%

51 - 65 ani 83% 86%

Peste 65 de ani 88% 87%

[V-ați uitat la televizor pentru a viziona emisiuni (orice fel)] 
În ultimele 6 luni, cât de des...?

18 - 35 ani 43% 45%

36 - 50 ani 61% 64%

51 - 65 ani 71% 76%

Peste 65 de ani 69% 78%

[V-ați uitat la televizor pentru a viziona filme sau seriale ] În 
ultimele 6 luni, cât de des...?

18 - 35 ani 45% 48%

36 - 50 ani 50% 63%

51 - 65 ani 55% 68%

Peste 65 de ani 44% 65%
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Tabelul 9. [În ultimele 6 luni, cât de des...]

În ultimele 6 luni, pe care 
din următoarele tipuri de 
programe le-ați urmărit 

la TV?

18 - 35 
ani

36 - 50 
ani

51 - 65 
ani

Peste 65 
de ani

[Știri și informații de interes 
general] 80% 90% 89% 88%

[Programe de știință] 42% 58% 55% 55%
[Emisiuni de educație, artă 
și cultură, muzică] 55% 60% 54% 73%

[Programe de viață 
spirituală] 15% 37% 51% 59%

[Sport] 41% 56% 52% 49%
[Filme documentare] 64% 71% 65% 60%
[Filme de animație] 54% 46% 30% 26%
[Filme artistice, seriale TV] 74% 84% 77% 69%
[Emisiuni pentru copii] 38% 41% 35% 38%
[Emisiuni de divertisment] 68% 72% 70% 68%
[Publicitate] 59% 58% 64% 77%




