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Autor: Anda Becuț Marinescu

Introducere

1. Introducere
Ediția a doua a Studiului Tendințe ale consumului cultural
în perioada pandemiei prezintă nivelul consumului cultural
în perioada iulie-octombrie 2020 și intenția respondenților
de petrecere a timpului liber în spațiul public în perioada
noiembrie 2020-aprilie 2021. Analizele din aceastã ediţie a
studiului s-au concentrat pe identificarea unor tendinţe de
consum, prin comparaţii cu rezultatele evidenţiate în prima
ediţie. O parte din tendinţele de consum identificate în prima
ediţie s-au menţinut, și anume orientarea consumului cultural
preponderent spre mediul on-line și la nivelul spaţiului nonpublic. Altele însã s-au schimbat dramatic, și aici ne referim la
nivelul consumului cultural în spaţiul public și la accentuarea
decalajelor de consum între diferite categorii sociale.
Mãsurile impuse de autoritãţi pentru limitarea efectelor
generate de pandemia Covid 19 au dus la închiderea spaţiilor
culturale, la anularea evenimentelor publice și suspendarea
activitãţilor culturale în spaţiul public. La nivel internaţional
tendinţele de consum cultural sunt similarea cu cele
înregistrate în România, așa cum aratã diferite studii realizate
de Audience Agency1 în Marea Britanie sau în Noua Zeelandã2,
dar analizele comparative vor fi disponibile cel mai probabil
la finalul anului 2021.
Utilitatea acestor analize rezidã în identificarea impactului
pe termen lung a crizei generate de pandemia Covid 19 și în
formularea unor prognoze sau ipoteze privind schimbãrile
de modele de practici culturale în urmãtoarea perioadã.
Rezultatele acestui studiu pot ajuta organizaţiile culturale
publice și private sã-și organizeze activitatea și sã elaboreze
strategii pe termen scurt și mediu, pornind de la intenţiile de
consum cultural exprimate de participanţii la studiu.
1 The Audience Agency, „COVID-19 Cultural Participation Monitor. Summary
Report” https://www.theaudienceagency.org/bounce-forwards/
digital-audience-survey-findings
2 NZ On Air, „Where are audiences 2020?”, https://www.nzonair.govt.nz/
research/where-are-audiences-2020/

Capitolul 1 Tendințe ale consumului cultural public în
contextul pandemiei COVID-19. Analize comparative 20192020 prezintã scãderile accentuate ale consumului cultural
în spaţiul public care au înregistrat cel mai mic nivel pentru
activitãţile artistice (sub 25%) și diferenţele între tipurile de
consum public. Activitãţile culturale în aer liber au înregistrat
scãderi de consum mai mici comparativ cu cele realizate în
spaţii închise, aceastã tendinţã, identificatã și la prima ediţie,
a continuat și va continua și în anul 2021. O altã tendinţã
identificatã a fost dependenţa nivelului de consum cultural
de evoluţia situaţiei epidemiologice, cea mai mare intenţie de
consum înregistrându-se pentru varianta de participare dacã
situaţia se îmbunãtãţește. O altã tendinţã importantã este
faptul cã diferenţele socio-demografice nu sunt relevante în
aceastã perioadã în pentru explicarea comportamentului de
consum. Capitolul oferã explicaţii pentru tendinţele identificate
prin comparaţii cu ediţia anterioarã a studiului și cu ultima
ediţie a Barometrului de Consum Cultural din anul 2019. Aceste
explicaţii sunt dependente de influenţele externe (evoluţia
numãrului de îmbolnãviri, mãsuri guvernamentale, evoluţia
ratei de vaccinare) și individuale (caracteristici și preferinţe
personale, nevoi și aspiraţii).
Capitolul 2 Artele spectacolului și practicile de consum în
perioada pandemiei. Între dorința de participare și teama de
îmbolnăvire prezintã dinamica de consum în artele spectacolului
în a doua jumãtate a anului 2020 și principalele motivaţii pentru
ne-participare, având în vedere nivelul foarte scãzut înregistrat
în perioada iunie-octombrie 2020 (sub 4%). Deși teama de
îmbolnãvire a fost principalul motiv invocat de respondenţi
pentru neparticiparea la spectacole, un alt motiv important a
fost lipsa acestor evenimente publice, ca urmare a restricţiilor
impuse de autoritãţi. Frica de îmbolnãvire a fost invocatã mai
des în mediul rural și în localitãţile urbane mari (peste 200.000
de locuitori) și de cãtre persoanele cu vârsta peste 50 de ani.
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Capitolul 3 Capital digital și decalaje sociale. Evoluția
practicilor de consum cultural non-public în perioada
pandemiei abordeazã tema decalajelor sociale manifestate
în timpul pandemiei Covid 19 la nivelul practicilor de
consum cultural non-public. Capitolul pornește de la rolul
capitalului digital într-o societate bazatã pe cunoaștere și
informaţie și continuã cu abordarea decalajelor sociale prin
convertibilitatea formelor de capital. Tendinţele generale
de consum cultural non-public evidenţiazã menţinerea
practicilor în perioada iulie-octombrie la niveluri similare
cu cele înregistrate în perioada ianuarie-iunie 2020. Cele
mai relevante modificãri s-au înregistrat în cazul utilizãrii

internetului pentru a asculta muzicã online (cu o scãdere de
9%), pentru folosirea reţelelor de socializare (cu o scãdere de
8 procente), pentru informãri/declaraţii de presã/comunicate
de importanţã naţionalã (cu o scãdere de 7%). Remarcãm o
tendinţã de scãdere și a practicilor de lecturã în format tipãrit,
de la 58% în perioada ianuarie-iunie 2020, la 52% în perioada
iulie-octombrie și a vizitãrii site-urilor unor biblioteci pentru
a cãuta materiale, cu 5% în a doua jumãtate faţã de prima
jumãtate a anului 2020. Concluziile principale ale capitolului
evidenţiazã accentuarea decalajelor de consum cultural între
populaţia generalã și grupurile vulnerabile, cele mai afectate
fiind femeile și persoanele cu venituri sub 1500 de lei.

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 în perioada 04.06.2020
– 28.08.2020

•

Ediția a II-a, studiu realizat în 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 în perioada iulie-octombrie
2020 și estimările de consum cultural în următoarele
luni.3

3 	 Din motive metodologice, in prima editie a studiului s-a optat pentru
perioada de referinta „in ultimele 6 luni” corespunzatoare lunilor ianuarieiunie 2020, in timp ce in editia a doua s-a optat pentru perioada de
referinta „in ultimele 4 luni” corespunzatoare lunilor iulie-octombrie 2020.

Ediția a doua a Studiului Tendințe ale consumului cultural
în perioada pandemiei a fost realizat în perioada 15-28
octombrie 2020. 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.

Tendințe ale consumului
cultural public în contextul
pandemiei COVID-19.
Analize comparative 2019-2020
Autor: Iulian Oană
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1. Introducere
Criza provocată de virusul Sars-Cov-2 este una cu mai multe
fațete. Deși cel mai important atribut al său este acela de a
fi o criză sanitară, efectele s-au răsfrânt și asupra celorlalte
domenii – economie, social, educație, cultură și chiar și politică.
Este un exemplu standard despre cum societățile în care trăim
sunt, în fapt, sisteme complexe, în care o disrupție într-o zonă
a sistemului reverberează în manieră neliniară și inegală către
celelalte zone1. Astfel, un dezechilibru în domeniul sănătății a
produs schimbări majore în celelalte zone, schimbări prin care
unii au avut de câștigat (ex., furnizorii de servicii online), pe când
alții au înregistrat pierderi sau încă se află în incertitudine. În
unele cazuri, regruparea și refacerea unui echilibru (cel puțin
temporar) a fost posibilă, pe când alte sfere ale societății încă nu
și-au revenit din șoc. Un bun exemplu este sistemul educațional,
unde anumite școli au reușit să facă mai rapid trecerea către
învățământul online, pe când altele, din lipsă de personal calificat
și resurse (atât ale profesorilor, cât și ale elevilor) au trebuit să-și
țină activitatea prin alte metode, creând decalaje importante
între școli și între elevi.
Tipuri similare de instabilități și-au făcut simțită prezența și
în consumul cultural al oamenilor. Asemenea modului în care
unele categorii de salariați au reușit să se readapteze și să
lucreze de acasă, unele produse culturale au avut de câștigat
în contextul în care spațiul principalelor activități a fost cel
domestic. Orice produs cultural al cărui mediu principal de
difuzare a fost spațiul online a avut potențial de creștere
(ex., filme și seriale pe platformele de online streaming). În
schimb, alte produse culturale, ale mediului offline, au avut de
suferit. Din cauza acestei situații, unii cercetători2 au afirmat
că sectorul cultural se află într-o situație paradoxală: deși
cererea pentru conținutul cultural-creativ a crescut, sectorul
1 	 Hiroki Sayama, Introduction to the Modeling and Analysis of Complex
Systems (Geneseo, NY, 2015).
2 	 Anne-Sophie V Radermecker, ‘Art and Culture in the COVID-19 Era: For a
Consumer-Oriented Approach’, SN Business & Economics, 1/1 (2020), 4.

cultural per ansamblu va fi unul dintre cele care își vor reveni
cel mai greu.
Pandemia actuală ne-a arătat cât de fragilă este ordinea
socială pe care, până la momentul răspândirii virusului, încercam
să o creăm și să o menținem. La nivel global, a fost evidențiat
felul în care inegalitățile economice adâncesc sisteme de
stratificare inegală, prin faptul că în țările subdezvoltate practici
precum distanțarea socială sau respectarea regulilor de igienă
sunt, în mare parte, imposibile3. La nivelul fiecărei țări, o mare
parte din fragilitatea sistemului a venit pe filiera aranjamentelor
economice actuale, care nu includeau eventualitatea unei
pandemii globale, reguli de carantină, distanțare socială,
separarea serviciilor în esențiale și neesențiale4.
În ceea ce privește consumul cultural - obiectul acestui
capitol - per ansamblu, cele mai dezavantajate au fost acele
produse culturale din categoria „artele spectacolului” (ex.,
spectacole de teatru, divertisment sau muzică), dependente
de un spațiu fizic și o prezență, de asemenea fizică, a publicului.
Din dorința de a minimiza răspândirea virusului, a cărui
propagare este mai puternică în spațiul închis5, autoritățile au
decis ca orice astfel de eveniment să fie interzis, iar momentul
reluării activităților a rămas incert.
Acest capitol cuprinde analiza unei serii de activități de
timp liber, pe care le putem numi consum cultural public;
adică activități care, de obicei, se desfășoară în afara locuinței
3 	 OECD, ‘COVID-19, Crises and Fragility’, 2020 <https://www.oecd.org/
coronavirus/policy-responses/covid-19-crises-and-fragility-2f17a262/>
[accesat 10 ianuarie 2021].
4 	 Maria Nicola and others, ‘The Socio-Economic Implications of the
Coronavirus Pandemic (COVID-19): A Review’, International Journal of
Surgery, 78 (2020), 185–93.
5

ECDC, Heating, Ventilation and Air-Conditioning Systems in
the Context of COVID-19: First Update (Stockholm: ECDC,
2020) <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/
heating-ventilation-air-conditioning-systems-covid-19#no-link>.
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personale și în prezența altor persoane (cunoscute sau nu).
Activitățile analizate au fost împărțite în două categorii: activități
artistice și activități non-artistice. În prima categorie au fost
incluse acele activități ce intră în sfera restrânsă a ceea ce se
înțelege prin consum cultural – acele activități de consum cultural
ce presupun participarea la evenimente unde sunt prezentate
rezultatele unor procese de creație artistică. A doua categorie
înglobează o serie de alte activități de timp liber ce nu presupun
neapărat consumul unor produse artistice.
În contextul de față, explicațiile pentru participare
sau pentru intenția de participare la astfel de activități și
evenimente sunt dependente de două extreme: influențe
externe și influențe individuale. Influențele externe sunt
reprezentate de factori supra-individuali. Deși nu reprezintă
același fenomen, efectele sunt similare cu cele prezise de
teorii structuraliste6 sau ecologice7, prin care comportamentul
fiecărui individ este dependent și uneori controlat de factori
ce nu țin de propria sa voință. Pentru pandemia de COVID19, cele mai importante influențe externe sunt reprezentate
de restricțiile impuse pentru a minimiza răspândirea virusului.
În mod evident, această explicație este și singura pentru
o serie de activități care au fost incluse în studiul nostru și anume, evenimentele culturale în spații închise. În alte
situații, se pot invoca tot factori supra-individuali, dar care
nu țin de restricții, ci de lipsa oportunităților – evenimente
care s-ar fi putut desfășura din punct de vedere legal, dar
nu au existat fondurile sau infrastructura necesară. În ceea
ce privește factorii individuali, aceștia țin de caracteristici și
preferințe personale. De-a lungul timpului s-a demonstrat
faptul că participarea la evenimente culturale este
dependentă de socializare și educație, altfel spus habitus8,
6 	 Anthony Giddens, Central Problems in Social Theory. Action, Structure and
Contradiction in Social Analysis (London, 1979).
7 	 Shigehiro Oishi and Jesse Graham, ‘Social Ecology: Lost and Found in
Psychological Science’, Perspectives on Psychological Science, 5/4 (2010), 356–77.
8 	 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste,
trad. Richard Nice (Cambridge, 1984); Mike Savage et al., ‘On Social Class,
Anno 2014’, Sociology , 49/6 (2015), 1011–30.

prin care oamenii deprind obișnuința diverselor forme de
consum cultural.
Amintim că perioadele de aplicare a chestionarelor pentru
datele ce urmează a fi prezentate sunt importante atât pentru
tipul de întrebări ce au fost puse, cât și pentru interpretarea
datelor în contextul în care au fost aplicate. O primă ediție a
studiului a fost derulată în perioada 9-18 iulie 2020. În această
etapă respondenților li s-au pus doar întrebări prospective: ce
ar fi intenționat să facă în următoarele șase luni ținând cont de
diverse scenarii de evoluție a pandemiei – indiferent de evoluția
ei sau doar dacă rămâne la fel9 sau se îmbunătățește. A doua
ediție a studiului a derulată în perioada 15-28 octombrie 2020. În
această etapă întrebările prospective au fost dublate de întrebări
retrospective – ce au făcut în ultimele patru luni. Distincția dintre
cele două tipuri de întrebări (prospective și retrospective) poate fi
privită și sub forma unor indicatori ce măsoară intenția, pe de o
parte, și comportamentul (declarat), pe de alta. Capitolul de față
se va axa pe datele din a doua etapă, prezentând comparații cu
rezultatele din prima etapă acolo unde este cazul.
Nu în ultimul rând, amintim că rezultatele acestor
sondaje trebuie interpretate strict în contextul aplicării lor.
În prima ediție a studiului, ratele zilnice de infectare erau
mai mici decât cele din octombrie (i.e., ediția a doua). A doua
distincție este dată de faptul că în prima fază a aplicării
chestionarului discuțiile oficiale despre un potențial vaccin
erau inexistente. Abia la sfârșitul lunii iulie președintele
României declara că Statul român demarează acțiunile
pentru achiziționarea vaccinului dacă și în momentul în
care el va fi disponibil10. La sfârșitul lunii octombrie era
anunțat faptul că în luna decembrie România va primi prima
tranșă de vaccin, menționându-se că în ianuarie va începe
9

În acest context, a rămâne „la fel” are sensul de a rămâne cel mult la
parametrii de infectare de la data aplicării chestionarului.

10 Cosmin Pirv, ‘Iohannis, Despre Achiziționarea Vaccinului Anti-COVID: Suntem
Prinși În Procedură’, Mediafax, 29 iulie 2020 <https://www.mediafax.ro/
coronavirus/iohannis-despre-vaccinului-anti-covid-avem-de-gand-saachizitionam-si-vaccinul-si-medicamentele-19446733>.
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vaccinarea personalului medical11. La momentul redactării
acestui raport, România intrase deja în doua etapă a
vaccinării, în care erau vizate persoanele din categorii de
risc și lucrătorii din domenii esențiale. Prin urmare, avem
o diferență de percepție dată de actualitatea vaccinului,
comparativ cu o situație a speculațiilor. Astfel de diferențe
sunt importante, deoarece lărgesc spațiul de posibilități care
se întrevăd, schimbând atitudini și percepții. După cum arată

rezultatele altor sondaje de opinie, în luna decembrie doar
25% spuneau că sigur doresc să se vaccineze. Repetarea
studiului, după momentul începerii campaniei de vaccinare,
arată o creștere de 16 puncte procentuale – 41% dintre
români care spun că sigur vor să se vaccineze12. O astfel
de schimbare a atitudinilor ar putea apărea și în relație cu
activitățile de timp liber, date fiind noile oportunități de a
opri pandemia COVID-19.

2. Rezultate
O parte din analizele și rezultatele ce urmează a fi
prezentate rezultă din observațiile din a doua ediție a
studiului. Așadar, acolo unde nu este menționat momentul
desfășurării studiului, vorbim implicit de datele culese în
perioada 15-28 octombrie 2020. Celelalte analize au la bază
comparația cu datele obținute în prima ediție a studiului,
precum și cu datele din Barometrul de Consum Cultural
2019. Experiența și practicile culturale de timp liber13, pentru
a avea o imagine cu privire la consumul cultural de dinainte
de pandemia COVID-19.
1112

Graficul 1 prezintă răspunsurile pentru comportamentul
din ultimele patru luni, luând în considerare o serie de
activități și evenimente cu specific artistic. Rezultatele
obținute evidențiază trei aspecte. În primul rând, există o
distincție între evenimentele în spațiu închis și cele în spațiu
deschis, acestea din urmă obținând cele mai mici procente
11 Robert Kiss, ‘Nelu Tătaru: Prima Tranșă de Vaccin Anti-Covid Vine În
România La Sfârșitul Lunii Decembrie. În Ianuarie Începe Vaccinarea’,
Digi24, 27 octombrie 2020 <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/
sanatate/nelu-tataru-prima-transa-de-vaccin-anti-covid-vine-in-romaniala-sfarsitul-lunii-decembrie-in-ianuarie-incepe-vaccinarea-1391684>.
12 ‘Sondaj IRES: Doar 4 Din 10 Români Vor Să Se Vaccineze Anti-Covid’, Radio
Europa Liberă, 21 ianuarie 2021 <https://romania.europalibera.org/a/sondaj-iresdoar-4-din-10-români-vor-să-se-vaccineze-anti-covid/31061964.html>.
13 Carmen Croitoru și Anda Becuț Marinescu (coord.), Barometrul de Consum
Cultural 2019. Experiența și practicile culturale de timp Liber, (București,
2020).

de participare. În al doilea rând, rezultatele se suprapun cu
caracteristica disponibilității. După cum se poate observa,
cele mai afectate au fost artele spectacolului (teatru,
muzică etc.), dat fiind că posibilitatea de a desfășura astfel
de evenimente a fost redusă. Nu întâmplător, cele mai mari
procente au fost obținute de vizitarea monumentelor istorice
și vizitarea muzeelor. În ambele cazuri, pe perioada stărilor
de alertă oamenii au avut posibilitatea de a merge în astfel
de spații și în unele cazuri asemenea activități s-au putut
desfășura în aer liber. Nu în ultimul rând, procentul obținut
de vizitarea monumentelor istorice (22%) este explicat și de
o serie de conjuncturi: perioada de desfășurare a studiului,
perioada de referință a întrebării și posibilitatea de a îmbina
această activitate cu altele. Așadar, există posibilitatea ca
vizitarea acestor spații să fi fost inclusă într-o listă mai mare
de activități desfășurate în perioada de vacanță, când mare
parte dintre cei care au mers în excursii au ales destinații din
interiorul țării. Spre exemplu, aproximativ 46% dintre cei care
au afirmat că au în ultimele patru luni au fost în excursii în
afara localității au menționat că au vizitat astfel de locuri și
spații.
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Graficul 1. Activități desfășurate în ultimele 4 luni –
frecventare spații / evenimente cu specific cultural-artistic
Da

Nu

Vizitat un monument istoric sau sit arheologic
22%

78%

Vizitat un muzeu (de orice tip), expoziție sau o galerie de artă
8%
92%
Spectacole de divertisment în aer liber
4

96%

Mers la o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărți
4

Spectacole de muzică (orice gen) în aer liber

Cinematograf în aer liber

96%

98%

98%

Spectacole de divertisment în spații închise

Festival de orice fel

Tabelul 1. Relația dintre mersul în excursii și vizitarea
muzeelor sau a monumentelor istorice

97%

Teatru în aer liber

Sărbători / evenimente locale

istorice au fost combinate. Tabelul 1 arată proporția
persoanelor care au mers în excursii în afara localității și care
au vizitat un muzeu sau un monument istoric. Unul din cele mai
evidente rezultate este faptul că vacanțele în afara localității de
reședință au fost menționate de aproximativ jumătate dintre
respondenții care au afirmat că au vizitat un monument istoric
sau un sit arheologic (46%). De asemenea, observăm faptul că
ocuparea primelor două locuri de către vizitarea monumentelor
istorice și vizitarea muzeelor este dată și de faptul că aceste
activități au fost desfășurate împreună – aproximativ unu din
trei respondenți (30%) care au vizitat monumente istorice au
vizitat și muzee sau galerii de artă (vezi Tabelul 2).

98%
99%
99%

Au mers în
excursii în afara
localității

% Nu

Au vizitat un
muzeu sau o
galerie de artă

20%

80%

100%

Au vizitat un
monument
istoric sau un sit
arheologic

46%

54%

100%

Notă tabel.
Tabelul prezintă procentajul persoanelor care au mers în excursii în afara
localității și care au vizitat un muzeu sau un monument istoric.
Modalitate de citire: 20% dintre cei care au mers în excursii în afara
localității au declarat că au vizitat un muzeu sau o galerie de artă.

Tabelul 2. Relația dintre vizitarea muzeelor și vizitarea
monumentelor istorice

Teatru în spații închise

Vizitare muzeu sau
galerie de artă

99%
Spectacole de muzică (orice gen) în spații închise

99%

Datele din Tabele 1 și 2 arată modul în care activitățile de
mers în vacanță, vizitarea muzeelor și vizitarea monumentelor

Total

% Da

Vizitare
monument
istoric sau sit
arheologic

Da
Nu

Total

Da

Nu

30%

70%

100%

81%

17%

22%

2%

98%

100%

19%

83%

78%
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Vizitare muzeu sau
galerie de artă
Total

Da

Nu

8%

92%

Total

Notă tabel.
Modul de calcul este indicat de umbrire. Procentele umbrite reprezintă
proporția calculată din numărul persoanelor care au fost sau nu la
muzeu. Procentele neumbrite reprezintă proporția calculată din numărul
persoanelor care au vizitat sau nu un monument istoric sau sit arheologic.
Modalitate citire procente umbrite: 81% dintre cei care au declarat că
au vizitat un muzeu sau o galerie de artă au menționat că au vizitat un
monument istoric sau un sit arheologic.
Modalitate citire procente neumbrite: 30% dintre cei care au vizitat un
monument istoric au declarat că în ultimele 4 luni au vizitat un muzeu sau
o galerie de artă.

Spre deosebire de participarea la evenimente cu specific
cultural-artistic, celelalte activități de timp liber (prezentate
în Graficul 2) au o rată mai mare de participare. Cele mai
mari procente au fost obținute pentru întâlnirile cu rudele sau
prietenii (66%), acestea fiind urmate de mersul la biserică (51%)
și plimbările prin parc (40%)14. Și în acest caz, observăm că
activitățile desfășurate în spații închise au obținut cele mai mici
procente (în special din cauza restricțiilor de funcționare). Se poate
face o comparație interesantă între ordinea obținută în Graficul
2 și cea obținută în Barometrul de Consum Cultural 2019. Dacă
întâlnirile cu rudele și prietenii ocupau prima poziție și în 2019 (97%
cel puțin o dată pe an15), a avut loc o schimbare în ceea ce privește
plimbările prin parc și mersul la biserică. În 2019, plimbările prin
parc și mersul la biserică erau la egalitate pentru frecvența de „cel
puțin o dată pe an) (84% și 83%16). În datele prezente diferența
dintre ele este vizibilă – aproximativ 9%.
Rezumând datele primelor două grafice la medii ale
procentelor, observăm că există o diferență de 38% între cele
două categorii – aproximativ 4% dintre respondenți au menționat
14 Dumitru Sandu și Iulian Oană, ‘Practici Culturale de Timp Liber În Spații
Publice’, în Barometrul de Consum Cultural 2019. Experiența și practicile
culturale de timp liber, ed. Carmen Croitoru și Anda Becuț Marinescu
(București, 2020), 47.
15 Sandu și Oană, ‘Practici Culturale de Timp Liber În Spații Publice’, 47.
16 Sandu și Oană, ‘Practici Culturale de Timp Liber În Spații Publice’, 47.

că au fost la evenimente cu specific cultural-artistic, comparativ
cu o medie de 42% care au desfășurat alte activități de timp liber.
Diferențele dintre cele două categorii de activități au explicații
ușor de intuit. În primul rând, nu au existat restricții generale sau
particulare pentru activitățile din categoria non-artistică. În al
doilea rând, asemenea activități au avut mereu preeminență în
fața celor consum cultural standard (mers la teatru, la cinema,
operă etc.). Astfel, apare un fenomen de reîntărire a unor
comportamente existente.
Graficul 2. Activități desfășurate în ultimele 4 luni –
frecventare spații / evenimente cu specific non-artistic
Da

Nu

Întâlnire cu rude sau prieteni
66%
Mers la biserică

51%

Plimbare prin parcuri, zone verzi
40%

34%

49%

60%

Mers la restaurant / bar / pub / cafenea (nu în mall) în aer liber
38%
Excursii în afara localității
35%

62%

65%

Mers la restaurant / bar / pub / cafenea (nu în mall) în spații închise
19%
81%

În ceea ce privește intențiile în următoarele șase luni,
observăm că pentru activitățile cultural-artistice majoritatea
respondenților au menționat că nu ar intenționa să participe
la astfel de evenimente sau să viziteze asemenea spații,
indiferent de situația generată de virusul Sars-Cov2. Asemenea
răspunsuri variază între 62% pentru vizitarea unui monument
istoric și sit arheologic și 86% pentru mers la bibliotecă (Graficul
3). Al doilea lucru care poate fi observat este că primele două

18 Rezultate
locuri sunt ocupate de aceleași activități care au fost în topul
evenimentelor desfășurate în ultimele patru luni (Graficul 1),
respectiv vizitarea obiectivelor de patrimoniu (monumente
istorice, situri arheologice sau muzee). Al treilea aspect ce merită
remarcat este faptul că pentru răspunsurile pozitive, de intenție
/ dorință a participării, cele mai mari procente au fost obținute
pe categoria „da, doar dacă situație se îmbunătățește”. Intenția
de participare indiferent de situația pandemică sau la parametrii
din data aplicării chestionarului este aproape inexistentă. Nu în
ultimul rând, este evidențiată și distincția dintre evenimentele
desfășurate în aer liber și cele desfășurate în spații închise. Aici
trebuie menționat și un aspect ce ține de climă, în conjuncție cu
aspectul prospectiv. Dat fiind că sondajul a fost desfășurat în a
doua jumătate a lunii octombrie, există posibilitatea ca o parte
din răspunsuri să fi fost influențate de acest calcul (octombrie +
următoarele 6 luni). Aici avem în vedere itemii din chestionar ce
fac referire la evenimentele în aer liber, dificil de desfășurat în
lunile de iarnă (mai ales cele din categoria artele spectacolului).
Cu toate acestea, se poate observa că diferențele procentuale
dintre evenimentele în aer liber și cele în spațiu închis nu sunt
foarte mari atunci când ne uităm la varianta de răspuns „da, doar
dacă situația se îmbunătățește”. Prin urmare, deși efectul unei
proiectări a temperaturilor scăzute este de luat în considerare,
datele arată că acest efect nu este puternic.
Referitor la celelalte activități de timp liber, tiparul este
asemănător cu cel al observațiilor anterioare, având chiar
și o ordine similară, dacă luăm intenția de neparticipare
drept criteriu de ordonare (Graficul 4). Întâlnirile cu rudele
sau prietenii au obținut cele mai mari procente pentru
toate categoriile de răspuns afirmative, arătând faptul că
interacțiunile cu cei apropiați reprezintă o parte importantă
din viața oamenilor. O altă asemănare cu activitățile cu
profil cultural-artistic, menționate în Graficul 3, este dată de
procentele mai ridicate obținute de categoria de răspuns „da,
doar dacă situația se îmbunătățește”.
Un alt aspect ce poate fi luat în discuție este relația dintre
tipurile de intenții pe care le au respondenții în viitorul apropiat

cu privire la activitățile și evenimentele de timp liber. Astfel,
am folosit indicatori ce exprimă numărul de activități la care
o persoană ar participa indiferent de evoluția situației, dacă
situația se îmbunătățește etc. În Tabelul 3 sunt raportate o
serie de statistici descriptive pentru acești indicatori. După cum
se poate observa, cele mai mari valori medii și mediane au
fost pentru răspunsurile „Da, dacă situația se îmbunătățește”
și „Nu, indiferent de evoluția situației”. Aceste rezultate erau
previzibile, dat fiind că aceste răspunsuri au și cea mai mare
pondere. Rezultatele descriptive indică faptul că astfel de
răspunsuri sunt consecvente la nivelul fiecărei persoane. Acest
rezultat ne indică faptul că există un non-public predominant la
nivelul eșantionului, urmat de un public potențial care depinde
de anumiți factori externi pentru activarea consumului.
În ceea ce privește corelațiile dintre acești indicatori,
cea mai puternică asociere a fost observată tocmai pentru
indicatorii cu cele mai mari valori medii, asocierea fiind
una puternic negativă: numărul de activități la care o
persoană spune că ar intenționa să participe dacă situația
se îmbunătățește scade pe măsură ce crește numărul
de activități la care nu ar participa (Figura 1). Altfel spus,
rezultatele reflectă intențiile consumatorilor de cultură. Nonconsumatorii de cultură au un comportament consecvent
cu privire la perioada următoare. Ei nu ar participa în niciun
fel, iar preferințele lor nu au fost modificate de perioada de
pandemie (ex., dorința de a merge la un eveniment pe fondul
stresului produs de lipsa posibilităților de a face o activitate în
afara gospodăriei). În schimb, pandemia a modificat intențiile
consumatorilor de cultură consecvenți - ei ar dori ca astfel de
evenimente să reînceapă, dar nu în orice condiții (implicația
fiind că majoritatea consumatorilor de cultură nu sunt cei care
s-ar întoarce în sălile de evenimente indiferent de evoluția
pandemiei). Această observație se păstrează indiferent de
genul respondenților, vârsta lor, venitul în gospodărie și mediul
de rezidență.
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Graficul 3. Intenții în următoarele 6 luni – activități cultural-artistice
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20 Rezultate
Graficul 4. Intenții în următoarele 6 luni – activități în non-artistice
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26%
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25%
5%
6%

64%

Tabelul 3. Statistici descriptive – numărul de activități pentru fiecare categorie de răspuns
Statistici descriptive
Indicatori
Min

Max

Mediană

Medie

Ab. standard

Da, indiferent de evoluția situației

0

18

1

1,59

2,68

Da, dacă situația rămâne la fel

0

18

0

0,78

1,82

Da, dacă situația se îmbunătățește

0

18

3

4,34

4,61

Nu, indiferent de evoluția situației

0

18

12

11,28

4,93
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Figura 1. Corelații parțiale între diferite intenții de participare

Notă. Figura prezintă coeficienți de corelație parțială controlând variația
introdusă de gen, vârstă, venitul gospodăriei și mediu de rezidență. Toate
corelațiile sunt semnificative statistic pentru p < 0,05.

Datele din prima fază a studiului indicau o posibilă influență
a pandemiei asupra modului în care oamenii își evaluează
comportamentul, dincolo de raționalizările conștiente. Mai
exact, este posibil să își supraevalueze comportamentul de
participare sau neparticipare. Astfel, răspunsurile pozitive
sau negative în scenariul „indiferent de situație” ar trebui
să indice, din punct de vedere logic, o anumită constanță a
comportamentului sau a intențiilor, fără variații semnificative
de la o perioadă la alta. În caz contrar, putem prezuma că
există influențe dincolo preferințele individuale și de simpla
impunere a unor restricții.

Tabelul 4 prezintă diferențele procentuale pentru categoria
de răspuns „da, indiferent de evoluția situației”, așa cum
au fost înregistrate în ambele ediții ale studiului. După cum
am menționat, scenariul „indiferent de situație” ar trebui să
înregistreze procente relativ apropiate de la o perioadă la alta, cu
scăderi sau creșteri procentuale în marja de eroare a eșantionului
(+/- 3%). Altfel spus, diferențele pentru acest tip de răspuns nu
ar trebui să fie mai mari sau mai mici de 3% de la o ediție la alta
a studiului17. Cu toate acestea, pentru majoritatea activităților
din Tabelul 4, scăderile procentuale sunt mai mari decât ne-am
fi așteptat, plecând de la prezumția că ponderea acestor
persoane va rămâne relativ similară (adică în marja de eroare
menționată)18. Un alt fapt care poate fi remarcat este că în a
doua fază a studiului locul desfășurării nu influențează răspunsul,
diferențele procentuale dintre evenimentele desfășurate în aer
liber și cele în spațiu închis fiind foarte mici (ex., 2% pentru teatru
în aer liber și 1% teatru în spațiu închis). Asemenea rezultate
indică influențe dincolo de preferințe pur individuale. Este evident
că o asemenea intenție (de a participa indiferent de evoluția
pandemiei) s-a modificat odată cu creșterea numărului de
persoane infectate și decedate, precum și a restricțiilor aferente.
Cel mai probabil este că persoanele care în prima perioadă a
desfășurării studiului au dat un astfel de răspuns și-au schimbat
intenția și sunt de acord cu participarea la evenimente doar dacă
evoluția pandemiei ia un alt curs, înspre mai bine.

17 Spre exemplu, dacă pentru mersul la spectacole de muzică în aer liber aveam
în ediția 1 un procent de 16%, adică în intervalul 13%-19%, nici în ediția 2 nu
ar trebui să avem un procent mai mic decât cele cuprinse în acest interval sau
de cel puțin 10% (astfel încât minimumul din ediția 1, de 13%, să fie egal cu
maximumul ipotetic din ediția 2, adică 10% + 3% marja de eroare).
18 Un alt exemplu este vizitarea monumentelor istorice sau siturilor
arheologice, pentru care în ediția 1 avem un interval de 15%-21% (18% +/3%) iar în ediția 2 avem un interval de 4%-11% (7% +/- 3%).
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Tabelul 4. Intenții pentru următoarele 6 luni - „da, indiferent
de evoluția situației” (activități cultural-artistice)
Ediția 1
(iulie2020)

Ediția 2
(octombrie
2020)

Δ E2-E1

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

16%

3%

-13 p.p. (-81,2%)

Mers la sărbători/
evenimente locale

14%

3%

-11 p.p. (-78,5%)

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

14%

3%

-11 p.p. (-78,5%)

Mers la spectacole de
divertisment în aer liber

14%

3%

-11 p.p. (-78,5%)

Vizitat un monument
istoric sau sit arheologic

18%

7%

-11 p.p. (-63,1%)

Mers la cinematograf în
aer liber

12%

2%

-10 p.p. (-83,3%)

Mers la teatru în aer liber

12%

2%

-10 p.p. (-83,3%)

Tip activitate

Mers la o bibliotecă
publică pentru a citi sau
împrumuta cărți

11%

4%

-7 p.p. (-63,6%)

Mers la spectacole de
divertisment în spații
închise

7%

2%

-5 p.p. (-71,4%)

Mers la teatru în spații
închise

6%

1%

-5 p.p. (-83,3%)

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

5%

2%

-3 p.p. (-60%)

Notă tabel:
Diferența de la o ediție la alta (Δ) este prezentată ca puncte procentuale
(p.p.) și ca procente între paranteze. Spre exemplu, o scădere de la 20%
la 10% reprezintă (minus) 10 p.p., însă ea se traduce într-o scădere
procentuală de 50%.

În Tabelul 5 sunt prezentate comparațiile între cele
două etape ale studiului pentru categoria de răspuns „da,
dacă situația se îmbunătățește sau rămâne la fel”. Dat
fiind că în prima ediție a studiului cele două scenarii – ”se
îmbunătățește” vs. ”la fel” – nu au fost separate, pentru a
doua ediție aceste categorii distincte au fost comasate prin
însumarea procentelor. Și în acest caz asistăm la o scădere a

procentelor, cu excepția mersului la teatru în spații închise19.
Comparând Tabelele 4 și 5 observăm că scăderile procentuale
sunt mult mai drastice în primul caz. În schimb, numărul de
persoane care de la o ediție la alta au menționat că vor să
meargă la activități și evenimente culturale „dacă situația se
îmbunătățește sau rămâne la fel” nu scade cu mai mult de
50% (cazul mersului la bibliotecă pentru împrumuturi de cărți).
Rezultatele raportate în Tabelul 5 întăresc ideea că mare parte
din activitățile culturale (care necesită participarea publicului)
vor avea parte de o relansare mai puternică în momentul
situația pandemică va avea parte de îmbunătățiri (scăderea
cazurilor și, ca efect, a restricțiilor, precum și alte perspective,
cum ar fi creșterea numărului de persoane vaccinate).
Tabelul 5. Intenții pentru următoarele 6 luni - „da, dacă
situația se îmbunătățește sau rămâne la fel” (activități
cultural-artistice)
Ediția 1
(iulie 2020)

Ediția 2
(octombrie
2020)

Δ E2-E1

Mers la spectacole de
divertisment în aer
liber

36%

20%

-16 p.p. (-44,4%)

Mers la teatru în aer
liber

31%

16%

-15 p.p. (-48,3%)

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

34%

20%

-14 p.p. (-41,1%)

Mers la sărbători/
evenimente locale

32%

19%

-13 p.p. (-40,6%)

Mers la cinematograf în
aer liber

28%

17%

-11 p.p. (-39,2%)

Tip activitate

19 Având în vedere marjele de eroare ale eșantioanelor(+/- 3%), se poate
argumenta că nici în cazul spectacolelor de muzică sau divertisment în
spațiu închis scăderile nu sunt foarte mari sau semnificative. Pentru
spectacolele de divertisment în spații închise avem în ediția 1 un interval
între 18% și 24%, iar în ediția 2 un interval între 13% și 19%, având astfel
ca puncte comune procentele de 18% și 19%.

Rezultate 23
Ediția 1
(iulie 2020)

Ediția 2
(octombrie
2020)

Δ E2-E1

Mers la o bibliotecă
publică pentru a citi
sau împrumuta cărți

20%

10%

-10 p.p. (-50%)

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

31%

21%

-10 p.p. (-32,2%)

Vizitat un monument
istoric sau sit
arheologic

39%

30%

-9 p.p. (-23,1%)

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

20%

15%

-5 p.p. (-25%)

Mers la spectacole de
divertisment în spații
închise

21%

Mers la teatru în spații
închise

16%

Tip activitate

16%
17%

-5 p.p. (-23,8%)
1 p.p. (6,2%)

Notă tabel:
Diferența de la o ediție la alta (Δ) este prezentată ca puncte procentuale
(p.p.) și ca procente între paranteze. Spre exemplu, o scădere de la 20% la
15% reprezintă (minus) 5 p.p., însă ea se traduce într-o scădere procentuală
de 25%.

Pentru ultima variantă de răspuns – „nu, indiferent de
situație” – observăm o creștere a procentelor de la o perioadă
la alta. Practic, diferențele de la perioadă la alta reprezintă
suma valorilor absolute din Tabelele 4 și 5, arătând procentul
persoanelor care au trecut din categoriile ce denotă intenție de
participare (indiferent de situație sau dacă se îmbunătățește)
în categoria celor ce au declarat că nu vor dori să participe,
indiferent de evoluția situației20. Practic, acest tabel ne arată
20 Spre exemplu, pentru mersul la spectacole de muzică în aer liber avem o
scădere de 5% pentru răspunsul „da, indiferent de situație” și de 5% pentru
răspunsurile „da, dacă situația se îmbunătățește sau rămâne la fel”. Suma de
10% se regăsește în creșterea procentuală de la ediția 1 la ediția 2 a studiului
pentru categoria „nu, indiferent de evoluția situației”. În toate cazurile,
sumele scăderilor procentuale din Tabele 4 și 5 se regăsesc în Tabelul 6 după
exemplul enunțat (cu diferențe de +/- 1%, în funcție de rotunjirile aplicate de
la caz la caz).

câte persoane, de la o ediție la alta, și-au schimbat atitudinea
din una de consum (cu sau fără condiții) în una de non-consum.
Însă o astfel de schimbare atitudinală trebuie interpretată cu
precauție. Este puțin probabil ca toate aceste persoane să se
fi transformat în non-consumatori de cultură. Mai plauzibil este
ca aceste răspunsuri să fie dependente de perioada de timp
menționată (următoarele șase luni), pe fondul unei neîncrederi
într-o evoluție în mai bună a pandemiei într-un viitor atât de
apropiat.
Tabelul 6. Intenții pentru următoarele 6 luni - „nu, indiferent
de evoluția situației” (activități cultural-artistice)
Tip activitate

Ediția
1 (iulie
2020)

Ediția 2
(octombrie
2020)

Δ E2-E1

Spectacole de divertisment în
aer liber

50%

76%

26 p.p. (52%)

Spectacole de muzică (orice
gen) în aer liber

50%

76%

26 p.p. (52%)

Teatru în aer liber

57%

81%

24 p.p. (42,1%)

Sărbători/ evenimente locale

54%

78%

24 p.p. (44,4%)

Cinematograf în aer liber

60%

81%

21 p.p. (35%)

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

55%

75%

20 p.p.(36,3%)

Vizitat un monument istoric
sau sit arheologic

43%

62%

19 p.p. (44,1%)

Mers la o bibliotecă publică
pentru a citi sau împrumuta
cărți

69%

86%

17 p.p. (24,6%)

Spectacole de divertisment în
spații închise

72%

82%

10 p.p. (13,8%)

Spectacole de muzică (orice
gen) în spații închise

75%

82%

7 p.p. (9,3%)

Teatru în spații închise

78%

82%

4 p.p. (5,1%)

Notă tabel:
Diferența de la o ediție la alta (Δ) este prezentată ca puncte procentuale
(p.p.) și ca procente între paranteze. Spre exemplu, o scădere de la 20% la
15% reprezintă (minus) 5 p.p., însă ea se traduce într-o scădere procentuală
de 25%.

24 Rezultate
În toate cele trei cazuri (Tabelele 4, 5 și 6) este dificil de de
făcut o separare între reticența indusă de pandemia COVID19 și efectul factorilor ce țin de temperatură. Mai exact, este
greu de spus dacă intenția de participare ține exclusiv de
un comportament precaut pe fondul pandemiei sau dacă
respondenții au luat în calcul că în următoarele șase luni de
la data aplicării chestionarului vor fi temperaturi scăzute, care
îngreunează organizarea și participarea la evenimente în aer
liber. Cu toate acestea, diferențele dintre procentele pentru
evenimentele în spațiu închis și cele în aer liber nu sunt foarte
mari, indicând faptul că, dacă ar exista un efect al temperaturii
scăzute, acesta ar fi scăzut.
Dovezi indirecte ale reticenței de a participa la evenimente
culturale în spațiul public pot fi observate și prin compararea
datelor de intenție de participare din prima ediție a studiului
cu datele din etapa a doua, ce fac referire la comportamentul
declarat pentru ultimele patru luni. În Tabelul 7 sunt comparate

procentele pentru răspunsurile afirmative din cele două
momente (iulie și octombrie 2020). Diferențele evidențiază
două lucruri. În primul rând, există diferențe mai mici atunci
când comparăm procentele pentru comportamentul din
ultimele patru luni cu proporția celor care în iulie declarau că
vor participa la evenimente „indiferent de evoluția situației”,
decât atunci când comparația este făcută cu ponderea celor
care intenționau să participe la o anumită activitate „doar
dacă situația se îmbunătățește sau rămâne la fel”. De altfel,
un asemenea rezultat era de așteptat, întrucât numărul de
infectări și decese a crescut după luna iulie. În al doilea rând,
observăm că există scăderi generalizate, care trec dincolo de
intențiile individuale, întrucât diferențe negative există și în
cazul acelor activități și evenimente pentru care nu au existat
restricții puternice în acea perioadă – vizitarea muzeelor,
mersul la bibliotecă sau evenimentele în aer liber.

Tabelul 7. Răspunsuri prospective vs. declarații retrospective – intenții de participare vs. participare efectivă
Ediția 1: Da, indiferent
de evoluția situației (în
următoarele 6 luni) (E1.1)

Ediția 1: Da, doar dacă
situația se îmbunătățește
sau rămâne la fel (în
următoarele 6 luni) (E1.2)

Ediția 2: Da (în
ultimele 4 luni)
(E2)

Vizitat un monument istoric sau sit
arheologic

18%

39%

22%

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

14%

31%

8%

Mers la o bibliotecă publică pentru a
citi sau împrumuta cărți

11%

20%

4%

Mers la spectacole de divertisment în
aer liber

14%

36%

4%

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

16%

34%

3%

Mers la cinematograf în aer liber

12%

28%

2%

Tip activitate

Δ E2 - E1.1

Δ2 E2-E1.2

4 p.p.

-17 p.p.

(22,2%)

(-43,6%)

-6 p.p.

-23 p.p.

(-42,8%)

(-74,2%)

-7 p.p.

-16 p.p.

(63,6%)

(-80%)

-10 p.p.

-32 p.p.

(-71,4%)

(-88,8%)

-13 p.p.

-31 p.p.

(-81,2%)

(-91,2%)

-10 p.p.

-26 p.p.

(-83,3%)

(-92,8%)

Rezultate 25
Ediția 1: Da, indiferent
de evoluția situației (în
următoarele 6 luni) (E1.1)

Ediția 1: Da, doar dacă
situația se îmbunătățește
sau rămâne la fel (în
următoarele 6 luni) (E1.2)

Ediția 2: Da (în
ultimele 4 luni)
(E2)

Mers la sărbători/ evenimente locale

14%

32%

2%

Mers la teatru în aer liber

12%

31%

2%

Mers la spectacole de divertisment în
spații închise

7%

21%

1%

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

5%

20%

1%

Mers la teatru în spații închise

6%

16%

1%

Tip activitate

Δ E2 - E1.1

Δ2 E2-E1.2

-12 p.p.

-30 p.p.

(-85,7%)

(-93,7%)

-10 p.p.

-29 p.p.

(-83,3%)

(-93,5%)

-6 p.p.

-20 p.p.

(-85,7%)

(-95,2%)

-4 p.p.

-19 p.p.

(-80%)

(95%)

-5 p.p.

-15 p.p.

(-83,3%)

(-93,7%)

Notă. Pentru ediția 1 a studiului (iulie 2020), întrebările au fost cu sens prospectiv: ce intenționați să faceți în următoarele 6 luni? Pentru ediția 2 (octombrie 2020), au
fost utilizați indicatori cu sens retrospectiv: ce ați făcut în ultimele 4 luni? Valoarea delta (Δ) reprezintă diferențele procentuale între ediția 2 a studiului și valorile
obținute pentru cele două variante de răspuns. Valorile negative sunt interpretate ca scăderi procentuale între cele două perioade (Ediția 2 – Ediția 1). Diferența
de la o ediție la alta (Δ) este prezentată ca puncte procentuale (p.p.) și ca procente între paranteze. Spre exemplu, o scădere de la 20% la 15% reprezintă (minus)
5 p.p., însă ea se traduce într-o scădere procentuală de 25%.

Pentru răspunsurile negative observăm diferențe
procentuale mai însemnate. Numărul persoanelor care nu
au desfășurat o anumită activitate culturală comparativ cu
numărul celor care în iulie spuneau că nu ar participa indiferent
de evoluția pandemiei cunoaște creșteri ce variază între 21 p.p.
(pentru teatru în spații închise) și 47 p.p. (pentru spectacolele
de muzică în aer liber). Astfel de diferențe sunt explicate
de mai mulți factori. În primul rând, avem restricțiile pentru
evenimentele ce țin de artele spectacolului, dintre care multe
se desfășurau în spații închise cu participarea directă, fizică, a
publicului. Prin urmare, chiar și într-un scenariu în care o parte
din persoane și-ar fi schimbat intenția de a nu merge la teatru,
spectacole de muzică, divertisment sau cinema în spațiu închis,
oricum nu ar fi avut unde să se ducă. În al doilea rând, pentru
evenimentele care s-ar fi putut desfășura, vorbim despre lipsa
oportunităților de participare. În al treilea rând, putem invoca

motive personale dincolo de pandemia de COVID-19. Există
posibilitatea ca o parte din persoanele care în iulie și-ar fi
dorit să meargă la diverse evenimente să nu fi avut ulterior
posibilitatea de a participa la acestea, din cauza unor greutăți
aduse de această perioadă (ex., lipsuri financiare). Nu în ultimul
rând, există și posibilitatea ca o parte dintre respondenții care
în iulie au declarat că s-ar fi dus la o parte din evenimente să
nu fi făcut acest lucru din cauza evoluției pandemiei.

26 Rezultate
Tabelul 8. Răspunsuri prospective vs. declarații retrospective
– intenții de neparticipare vs. neparticipare efectivă

Tip activitate

Ediția 1: Nu,
indiferent de
Ediția 2: Nu
evoluția situației (în ultimele
(în următoarele 4 luni) (E2)
6 luni) (E1)

Δ E2 - E1

Spectacole de muzică
(orice gen) în aer liber

50%

97%

47 p.p. (94%)

Spectacole de
divertisment în aer
liber

50%

96%

46 p.p. (92%)

Sărbători/ evenimente
locale

54%

98%

44 p.p. (81,5%)

Teatru în aer liber

57%

98%

41 p.p. (71,9%)

Cinematograf în aer
liber

60%

98%

38 p.p. (63,3%)

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

55%

92%

37 p.p. (67,2%)

Vizitat un monument
istoric sau sit
arheologic

43%

78%

35 p.p. (81,4%)

Spectacole de
divertisment în spații
închise

72%

99%

27 p.p. (37,5%)

Mers la o bibliotecă
publică pentru a citi
sau împrumuta cărți

69%

96%

27 p.p. (39,1%)

Spectacole de muzică
(orice gen) în spații
închise

75%

99%

24 p.p. (32%)

Teatru în spații închise

78%

99%

21 p.p. (26,9%)

Diferența de la o ediție la alta (Δ) este prezentată ca puncte procentuale (p.p.)
și ca procente între paranteze. Spre exemplu, o scădere de la 20% la 15%
reprezintă (minus) 5 p.p., însă ea se traduce într-o scădere procentuală
de 25%.

O altă comparație ce poate fi făcută privește diferențele de
participare dintre anul 2019 și perioada iunie-octombrie 2020.
Înainte de toate, trebuie ținut cont de faptul că nu avem de-a
face cu comparație perfectă, dat fiind că datele Barometrului
de Consum Cultural (BCC) din 2019 măsoară comportamentul
de-a lungul unui an, pe când datele din a doua fază a studiului
privind efectele COVID-19 au în vedere o perioadă de doar
patru luni. Din această cauză, pentru datele BCC 2019 au
fost luate în considerare două categorii: respondenții care
au fost cel puțin o dată pe an la un anumit eveniment și cei
care au fost cel puțin o dată pe lună. Ca tendință generală,
rezultatele arată că există scăderi între anul 2020 și 2019
pentru ambele criterii de comparație – lunar sau cel puțin
o dată pe an. Excepție face vizitarea muzeelor, pentru care
observăm o creștere de 15 puncte procentuale atunci când
comparația este făcută cu numărul persoanelor care în 2019
realizau această activitate lunar. Cu toate acestea, observăm
o scădere de 23 p.p. atunci când este schimbat criteriul de
comparație. De asemenea, trebuie remarcat că nu există
diferențe sesizabile atunci când comparăm scăderile în funcție
de spațiul desfășurării evenimentelor.

Rezultate 27
Tabelul 9. Comparații BCC 2019 vs. studiu 2020, ediția 2 – activități culturale
BCC 2019: Cel puțin o
dată pe an

BCC 2019: Cel puțin
lunar

Studiu ediția 2: Da, în
ultimele 4 luni

Mers la spectacole de muzică
(orice gen) în spații închise *

45%

9%

1%

Mers la teatru în spații închise *

27%

5%

1%

Mers la spectacole de divertisment
în spații închise*

38%

8%

1%

Mers la sărbători/ evenimente
locale

67%

7%

2%

Tip activitate

Mers la teatru în aer liber*

27%

5%

2%

Mers la cinematograf în aer liber*

34%

9%

2%

Mers la spectacole de muzică
(orice gen) în aer liber*

45%

9%

3%

Mers la o bibliotecă publică pentru
a citi sau împrumuta cărți

18%

5%

4%

Mers la spectacole de divertisment
în aer liber*

38%

8%

4%

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

38%

5%

8%

Vizitat un monument istoric sau sit
arheologic

45%

7%

22%

Δ E2 - BCC 2019 Δ E2 - BCC 2019
lunar
anual
-8 p.p.

-44 p.p.

(-88,8%)

(-97,7%)

-4 p.p.

-26 p.p.

(80%)

(-96,2%)

-7 p.p.

-37 p.p.

(-87,5%)

(-97,3%)

-5 p.p.

-65 p.p.

(-71,4%)

(-97%)

-3 p.p.

-25 p.p.

(-60%)
-7 p.p.

(-92,5%)
-32 p.p.

(-77,7%)

(-94,1%)

-6 p.p.

-42 p.p.

(-66,6%)

(-93,3%)

-1 p.p.

-14 p.p.

(-20%)

(-77,7%)

-4 p.p.

-34 p.p.

(-50%)

(-89,4%)

3 p.p.

-30 p.p.

(60%)

(-78,9%)

15 p.p.

-23 p.p.

(214,2%)

(-51,1%)

Notă tabel.
Tabelul prezintă comparații între procentul persoanelor care în sondajul Barometrul de Consum Cultural 2019 (BCC 2019) au declarat că au desfășurat cel puțin o
dată în ultimul an una din activitățile enumerate mai sus și procentul persoanelor care în a doua ediție a studiului din 2020 (octombrie) au declarat că au desfășurat
aceste activități în ultimele patru luni. Diferențele (Δ) sunt prezentate ca puncte procentuale (p.p.) și ca procente între paranteze. Spre exemplu, o scădere de la
20% la 15% reprezintă (minus) 5 p.p., însă ea se traduce într-o scădere procentuală de 25%.
* Itemii marcați cu * sunt cei pentru care nu a existat un corespondent direct între cele două studii. Spre exemplu, în studiul BCC 2019, respondenții au fost întrebați
cât de des au fost în ultimul an la teatru, fără a face vreo distincție între spațiu închis și deschis. În aceste situații procentul unic din 2019 a fost comparat cu cele
două procente distincte din 2020 (% în spațiu închis și % în aer liber).
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Tabelul 10. Comparații BCC 2019 vs. studiu 2020, ediția 2 – activități non-culturale
Tip activitate

BCC 2019: Cel puțin o
dată pe an

BCC 2019: Cel puțin
lunar

Studiu ediția 2: Da, în
ultimele 4 luni

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

61%

27%

19%

Excursii în afara localității

66%

25%

35%

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

61%

27%

38%

Plimbare prin parcuri, zone verzi

84%

67%

40%

Mers la biserică

83%

49%

51%

Întâlnire cu rude sau prieteni

97%

89%

66%

Δ E2 - BCC
2019 lunar

Δ E2 - BCC
2019 anual

-8 p.p.

-42 p.p.

(-29,6%)

(-67%)

10 p.p.

-31 p.p.

(40%)

(-47%)

11 p.p.

-23 p.p.

(40,7%)

(-37,7%)

-27 p.p.

-44 p.p.

(-40,3%)

(-52,4%)

2 p.p.

-32 p.p.

(4,1%)

(-38,5%)

-23 p.p.

-31 p.p.

(-25,8%)

(-32%)

Notă tabel.
Tabelul prezintă comparații între procentul persoanelor care în sondajul Barometrul de Consum Cultural 2019 (BCC 2019) au declarat că au desfășurat cel
puțin o dată în ultimul an una din activitățile enumerate mai sus și procentul persoanelor care în a doua ediție a studiului din 2020 (octombrie) au declarat că
au desfășurat aceste activități în ultimele patru luni. Diferențele (Δ) sunt prezentate ca puncte procentuale (p.p.) și ca procente între paranteze. Spre exemplu,
o scădere de la 20% la 15% reprezintă (minus) 5 p.p., însă ea se traduce într-o scădere procentuală de 25%.
* Itemii marcați cu * sunt cei pentru care nu a existat un corespondent direct între cele două studii. Spre exemplu, în studiul BCC 2019, respondenții au fost
întrebați cât de des au fost în ultimul an la teatru, fără a face vreo distincție între spațiu închis și deschis. În aceste situații procentul unic din 2019 a fost
comparat cu cele două procente distincte din 2020 (% în spațiu închis și % în aer liber).

Ultima comparație cu datele din BCC 2019 privește
diferențele dintre numărul persoanelor care au desfășurat
măcar o dată (în ultimul an) una din activitățile menționate și
numărul persoanelor care în cele două ediții ale studiului de
față au spus că au de gând să desfășoare una din activitățile
menționate, dacă situația pandemică se îmbunătățește
sau măcar rămâne la fel. Au fost alese aceste categorii de
răspuns deoarece, după cum a fost indicat mai sus, sunt cele
în care s-au plasat cei mai mulți respondenți atunci când și-au
exprimat dorința de participare în următoarele șase luni.
Rezultatele raportate în Tabelul 10 arată o tendință similară.

Pentru majoritatea activităților, intenția de participare în 2020
(după starea de urgență din primăvară) a scăzut, comparativ
cu participarea anuală din 2019, marcând, în unele cazuri,
scăderi considerabile de la o ediție la alta a studiului din 2020
– ex.: vizitare muzeu, mers la spectacole de divertisment în aer
liber sau mers la spectacole de muzică în spații închise.
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Tabelul 11. BCC 2019 vs. răspunsuri prospective 2020/2021
BCC 2019: Cel puțin
o dată pe an

Studiu ediția 1: Da, mai
bine sau la fel

Studiu ediția 2: Da, mai
bine sau la fel

Mers la spectacole de muzică (orice
gen) în spații închise *

45%

20%

15%

Mers la teatru în spații închise *

27%

16%

17%

Mers la spectacole de divertisment în
spații închise*

38%

21%

16%

Mers la sărbători/ evenimente locale

67%

32%

19%

Mers la teatru în aer liber*

27%

31%

16%

Mers la cinematograf în aer liber*

34%

28%

17%

Mers la spectacole de muzică (orice
gen) în aer liber*

45%

34%

20%

Mers la o bibliotecă publică pentru a
citi sau împrumuta cărți

18%

20%

10%

Mers la spectacole de divertisment în
aer liber*

38%

36%

20%

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

38%

31%

21%

Vizitat un monument istoric sau sit
arheologic

45%

39%

30%

Tip activitate

Δ E1 - BCC 2019 Δ E2 - BCC 2019
-25 p.p.

-30 p.p.

(-55,5%)

(-66,6%)

-11 p.p.

-10 p.p.

(-40,7%)

(-37%)

-17 p.p.

-22 p.p.

(-44,7%)

(-57,9%)

-35 p.p.

-48 p.p.

(52,2%)

(-71,6%)

4 p.p.

-25 p.p.

(14,81%)

(-40,7%)

-6 p.p.

-17 p.p.

(-17,6%)

(-50%)

-11 p.p.

-25 p.p.

(-24,4%)

(-55,5%)

2 p.p.

-8 p.p.

(11,1%)

(-44,4%)

-2 p.p.

-18 p.p.

(-5,26%)

(-47,3%)

-7 p.p.

-17 p.p.

(-18,4%)

(-44,7%)

-6 p.p.

-15 p.p.

(-13,3%)

(-33,3%)

Notă tabel.
Tabelul prezintă comparații între procentul persoanelor care în sondajul Barometrul de Consum Cultural 2019 (BCC 2019) au declarat că au desfășurat cel puțin
o dată în ultimul an una din activitățile enumerate mai sus și procentul persoanelor care în a doua ediție a studiului din 2020 (octombrie) au declarat că au
desfășurat aceste activități în ultimele patru luni. Diferențele (Δ) sunt prezentate ca puncte procentuale (p.p.) și ca procente între paranteze. Spre exemplu, o
scădere de la 20% la 15% reprezintă (minus) 5 p.p., însă ea se traduce într-o scădere procentuală de 25%.
* Itemii marcați cu * sunt cei pentru care nu a existat un corespondent direct între cele două studii. Spre exemplu, în studiul BCC 2019, respondenții au fost întrebați
cât de des au fost în ultimul an la teatru, fără a face vreo distincție între spațiu închis și deschis. În aceste situații procentul unic din 2019 a fost comparat cu cele
două procente distincte din 2020 (% în spațiu închis și % în aer liber).
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În ceea ce privește caracteristicile individuale (gen, vârstă,
mediu rezidențial, educație sau venit) care pot contribui la
distribuția diferită a răspunsurilor, menționăm că în cazul
itemilor de consum cultural-artistic asemenea analize pot
fi făcute doar pentru întrebările prospective. După cum
a fost prezentat în Graficul 1, majoritatea covârșitoare
a respondenților au menționat că nu au participat la
evenimentele prezentate. Neexistând o variație a răspunsurilor,
nu avem variabile care să diferențieze între respondenți. Altfel
spus, dacă mai mult de 90% dintre respondenți spun că nu
au fost la un anumit eveniment, diferențe precum bărbați vs.
femei, tineri vs. adulți sau rural vs. urban nu mai sunt relevante.
Tabelul 12 arată procentul fiecărei categorii a unui
indicator socio-demografic în relație cu evenimente culturale
ce țin de artele spectacolului. Procentele raportate sunt pentru
persoanele care au declarat că vor să participe la astfel de
evenimente cu condiția ca situația generată de virusul SARSCoV-2 să se îmbunătățească. Motivul pentru care a fost ales
acest răspuns este dat de faptul că pentru el avem cele mai
multe răspunsuri pozitive.
În general, procentele urmează trendul distribuției generale.
În nicio situație ele nu depășesc o pondere de 30%. În ceea ce
privește rezultatele pentru fiecare caracteristică, observăm, în
primul rând, că nu există diferențe semnificative între femei
și bărbați. Mediul de rezidență joacă un rol mai important în
diferențierea respondenților, observându-se în unele cazuri
procente mai mari pentru persoanele din mediul urban (ex. în
cazul spectacolelor de muzică). Referitor la nivelul de educație,
observăm că în cele mai multe cazuri persoanele al căror
ultim ciclu terminat este liceul și-au exprimat în cea mai mare
măsură dorința de participare în următoarele șase luni (de la
data aplicării chestionarului)21. În ceea ce privește strict vârsta,
observăm că, în medie, persoanele care au peste 65 și-au
21 Pe alocuri, este posibil ca aceste procente să fie influențate de vârstă, dat
fiind că educația este măsurată ca ultimul ciclu absolvit. Astfel, categoria
„studii liceale” include și persoanele care sunt în curs de terminare a unor
studii post-liceale sau universitare de licență.

exprimat în mai mică măsură dorința de participare la astfel de
evenimente în viitorul apropiat. O excepție se observă în cazul
frecventării spectacolelor de teatru (atât în spațiu închis, cât
și în aer liber). Un alt fapt ce trebuie observat este că nu avem
strict o relație invers proporțională cu vârsta. Astfel, persoanele
cele mai tinere din eșantion (18-25 ani) nu sunt neapărat
și cele care și-au exprimat în cea mai mare măsură dorința
de participare în viitorul apropiat. Nu în ultimul rând, venitul
gospodăriei este o altă caracteristică ce creează diferențe
observabile între respondenți, astfel încât respondenții cu
cele mai mici venituri (sub 1580 RON) au prezentat cele mai
reduse intenții de participare în viitorul apropiat. Între celelalte
categorii nu există diferențe semnificative care să indice o
creștere a intenției de participare odată cu venitul.
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Tabelul 12. Intenții de participare (dacă situația se îmbunătățește), în funcție de indicatori socio-demografici – artele
spectacolului
Spectacol
muzică în aer
liber

Spectacol
muzică în s.
închis

Teatru în aer
liber

Teatru în s.
închis

Festival de
orice fel

Cinema în
aer liber

Spectacol
divertisment în
aer liber

Spectacol
divertisment în
s. închis

Femei

19%

14%

15%

17%

15%

14%

24%

13%

Bărbați

17%

16%

15%

15%

20%

17%

27%

17%

Rural

13%

8%

12%

11%

15%

11%

13%

13%

Urban

22%

20%

17%

20%

20%

19%

25%

17%

Gen

Mediu rezidență

Ultimul ciclu educațional absolvit
Gimnazial

18%

18%

16%

16%

19%

18%

23%

18%

Liceal

29%

23%

17%

25%

23%

25%

28%

22%

Post-liceal &
Universitar

23%

21%

21%

22%

20%

20%

21%

16%

18-25

12%

17%

14%

16%

21%

23%

24%

16%

26-40

17%

13%

12%

18%

20%

16%

24%

17%

41-55

22%

17%

18%

18%

20%

18%

22%

18%

56-64

21%

19%

18%

14%

16%

15%

17%

14%

65 și peste

14%

11%

14%

13%

10%

9%

11%

9%

Q1 (1580 RON)

13%

10%

8%

6%

13%

10%

11%

7%

Q2 (2800 RON)

18%

15%

17%

21%

19%

15%

22%

17%

Q3 (5000 RON)

19%

17%

15%

18%

17%

17%

21%

19%

Q4 (peste 5000 RON)

23%

19%

21%

18%

22%

24%

27%

16%

Vârstă

Venit gospodărie

Notă.
Procentele sunt calculate în funcție de categoriile socio-demografice.
Exemplu de citire: 19% dintre femei au menționat că în următoarele 6 luni vor să meargă la un spectacol de muzică în aer liber dacă situația se îmbunătățește.
Pentru venitul pe gospodărie, valorile dintre paranteze reprezintă venitul maxim pe care îl au cei dintr-o anumită cuartilă. Venitul minim din fiecare categorie este
mai mare decât venitul maxim din cuartila anterioară.
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Și pentru celelalte activități și evenimente artistice să
păstrează aceleași criterii de diferențiere, astfel încât cei mai
puternici diferențiatori sunt mediul de rezidență și venitul general
în gospodărie. Și pentru activitățile și evenimentele din Tabelul 13
persoanele din rural prezintă intenții mai reduse de participare,
comparativ cu cele din urban, cel mai probabil din cauza lipsei de

oferte culturale. Similar rezultatelor anterioare, cele mai reduse
intenții de participare sunt pentru cei 25% din respondenți care
au cele mai scăzute venituri din eșantion (sub 1580 RON). Nu
se observă diferențe între celelalte categorii de venit. În ceea
ce privește vârsta, observăm că nu există o tendință generală,
diferențele fiind specifice fiecărui tip de activitate.

Tabelul 13. Intenții de participare (dacă situația se îmbunătățește), în funcție de indicatori socio-demografici – alte evenimente
cu specific cultural-artistic
Sărbători și evenimente
locale

Mers la o bibliotecă publică

Vizitat monument sau sit
arh.

Vizitat muzeu (de orice tip)

Femei

14%

9%

29%

21%

Bărbați

20%

9%

26%

19%

Rural

13%

6%

25%

16%

Urban

21%

11%

30%

24%

Gimnazial

22%

11%

31%

22%

Liceal

22%

18%

34%

33%

Post-liceal & Universitar

20%

10%

35%

31%

18-25

19%

10%

17%

20%

26-40

13%

5%

35%

23%

41-55

19%

14%

30%

21%

56-64

23%

11%

30%

19%

Peste 65

15%

5%

19%

15%

Q1 (1580 RON)

11%

3%

18%

9%

Q2 (2800 RON)

18%

13%

25%

20%

Q3 (5000 RON)

19%

12%

34%

27%

Q4 (peste 5000 RON)

19%

10%

33%

26%

Gen

Mediu rezidență

Ultimul ciclu educațional absolvit

Vârstă

Venit gospodărie
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3. Concluzii
În momentul de față, sectorul cultural-artistic se află într-o
situație paradoxală. Deși economia creativă a avut în ultimii ani
o pondere din ce în ce mai importantă în PIB-urile țărilor, iar
produsele culturale sunt necesare pentru ameliorarea stărilor de
stres din perioada pandemiei22, sectorul cultural va fi unul dintre
cele care își vor reveni cel mai greu, fiind considerat neesențial.
După cum arată analizele prezentate, anumite forme
de consum cultural – i.e., cele din spațiul public – au scăzut
drastic. Participarea la activități în spații închise a fost aproape
inexistentă, excepție făcând muzeele. Un oarecare avantaj a
existat în cazul acelor activități care s-au putut desfășura în
aer liber, însă și în acest caz procentele au fost mici. Date fiind
ratele mari de neparticipare și, în consecință, variația mică a
răspunsurilor, caracteristicile individuale ce țin de gen, vârstă,
nivel de educație, stare civilă sau venituri nu diferențiază
între respondenți, astfel încât să putem spune că o anumită
categorie a avut o probabilitate de (ne)participare mai mare
decât alta în perioada iulie-octombrie 2020. Dintre toate
activitățile prezentate, cele mai frecventate în ultimele patru
luni au fost cele cu profil non-artistic, dar chiar și pentru acestea
au fost observate scăderi, comparativ cu procentul persoanelor
care le desfășurau cel puțin o dată pe an înainte de pandemie
și, în mare parte, comparativ cu participarea lunară.
În ceea ce privește preferințele pentru următoarele șase
luni (de la data aplicării chestionarului) am observat că,
similar, activitățile cu specific non-artistic au preeminență.
Un al doilea fapt remarcat este că, dintre cei care au spus
că ar dori să meargă la diverse evenimente culturale, cei mai
mulți s-au poziționat în categoria „da, doar dacă situația se
îmbunătățește”. Procentul persoanelor care se declarau dornice
de participare „indiferent de evoluția pandemiei” a scăzut și el
drastic. Aceste scăderi ale intenției trebuie interpretate strict
22 UNESCO, ‘In Moments of Crisis, People Need Culture’, 2020 <https://
en.unesco.org/news/moments-crisis-people-need-culture>.

în contextul informațiilor disponibile la momentul aplicării
chestionarelor. În acea perioadă (a doua jumătate a lunii
octombrie) ratele de infectare și deces erau în creștere, iar
posibilitatea unui vaccin era doar la nivel de speculație, fără
a se întrevedea un scenariu concret cu privire la imunizarea
populației. La momentul actual, vaccinul este o realitate,
România a intrat deja în faza a doua a imunizării populației, iar
numărul scepticilor față de vaccin este în scădere23. Un astfel
de climat este important la nivel societal, întrucât oferă o nouă
perspectivă. La fel de important este faptul că certitudinea
vaccinului oferă un nou orizont de timp pentru reluarea
activităților, care în momentul de față s-a scurtat.
Una dintre întrebările majore este dacă și în ce fel se va
revitaliza consumul cultural în perioada imediat următoare. Nu
discutăm aici cazul produselor culturale disponibile în spațiul
online, care nu au fost afectate de pandemie și restricții (unele
chiar dimpotrivă). Situația critică se înregistrează pentru
artele spectacolului, pentru acele evenimente cultural-artistice
unde prezența fizică, directă, a publicului este esențială.
Bineînțeles, se poate face online streaming și pentru piese
de teatru, concerte ale unor artiști / trupe sau spectacole
de divertisment (ex., stand-up comedy), cum s-a și întâmplat
de la începutul pandemiei și până acum. Însă nu este creată
aceeași experiență nici pentru artiști, nici pentru spectatori.
După cum ne spune și intuiția, vizionarea unui concert (fie live,
fie înregistrat) singur, acasă, nu poate fi comparată cu senzația
participării directe, fapt indicat și în literatura de specialitate,
ce vorbește de importanța experiențială în consumul cultural24.
Prin urmare, soluția difuzării online nu poate fi viabilă pe
termen lung pentru artele spectacolului, decât în cazul în
care există un public online disponibil să plătească pentru
23 ‘Sondaj IRES: Doar 4 Din 10 Români Vor Să Se Vaccineze Anti-Covid’.
24 Simona Botti, ‘What Role for Marketing in the Arts? An Analysis of Arts
Consumption and Artistic Value’, International Journal of Arts Management,
2/3 (2000), 14–27.
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vizionarea evenimentelor transmise, făcând astfel posibilă
monetizarea transmisiunilor.
Pandemia a produs o restructurare a relațiilor dintre cerere
și ofertă. De partea ofertei (cvasi-inexistente) se plasează
artiștii și managerii culturali care sunt dependenți de deciziile
guvernamentale cu privire la restricțiile în spațiile publice și
închise în funcție de ratele de infectare – o influență externă
pe care nu o pot controla. Din acest motiv, ajutorul pentru
relansare trebuie acordat tot în parteneriat cu instituțiile
statului, prin acțiuni care să asigure sectorului cultural doza de
predictibilitate de care are nevoie pe termen mediu și lung. Este
cunoscut faptul că o mare problemă în momentul de față este
aceea că nici reînceperea activităților nu este rentabilă, dacă se
face la capacități reduse de participare a publicului. Căutarea
unor soluții prin care operatorii culturali să poate face profit și în
condiții de distanțare socială (care înseamnă mai puține bilete
vândute) ar putea fi un început.
De cealaltă parte, a cererii, există consumatorii de cultură
al căror comportament poate deveni mai variat decât înainte.
O analiză a modului în care sectoarele culturale au fost
afectate, în general, de pandemia COVID-19 indică importanța
includerii consumatorilor de cultură în procesul de redresare a
sectoarelor culturale și creative25. Altfel spus, este nevoie de o
cunoaștere a noilor cerințe și așteptări pe care consumatorii și
le-au creat în perioada pandemiei și sub efectul ei.
Am început acest capitol prin a descrie societatea ca un
mare sistem complex, ce cuprinde diverse sfere și sub-sisteme
ce interacționează și se influențează reciproc. Teoria sistemelor
complexe arată faptul că niciodată un sistem nu revine la
starea lui inițială, într-o formă identică, mai ales dacă șocurile
introduse au fost mari26. Așadar, chiar dacă participarea la
anumite evenimente și anumite activități culturale va reveni
la parametrii de dinaintea pandemiei, trebuie analizat modul
25 Radermecker, ‘Art and Culture in the COVID-19 Era: For a ConsumerOriented Approach’, 4.
26 John Urry, ‘The Complexity Turn’, Culture & Society, 22/5 (2005), 1–14.

în care se va face această revenire din punctul de vedere al
potențialilor participanți. Pentru toate tipurile de activități, cele
mai multe răspunsuri prospective pozitive (pe următoarele șase
luni) au fost înregistrate pentru categoria „da, doar dacă situația
se îmbunătățește”. Un pas important pentru viitorul apropiat
este identificarea modurilor în care s-ar putea petrece această
îmbunătățire, care momentan are un înțeles relativ vag. E posibil
ca pentru unele persoane îmbunătățirea să însemne scăderea
numărului de cazuri. Pentru alte persoane îmbunătățirea s-ar
putea traduce prin disponibilitatea unui vaccin și imunizarea
în masă sau prin condiții mai bune de acces și participare la
evenimente, din punct de vedere sanitar. Sau toate la un loc.
Indiferent de situație, noile cerințe trebuie identificate, întrucât
pandemia de COVID-19 nu generează anxietăți doar în relație cu
virusul Sars-Cov2, ci poate facilita dezvoltarea unei misofobii față
de alte potențiale boli27sau în relație cu alte sfere ale vieții (ex.,
anxietatea economică28). Din acest motiv, există posibilitatea
ca anumite persoane să vrea în continuare să participe la
evenimente în spații închise, în condiții de distanțare socială.
Un alt factor de care trebuie să ținem cont este informarea
corectă și la timp a oamenilor. Această idee vine în continuarea
ideii privitoare la nevoia de predictibilitate. Schimbările bruște
și dese cu privire la ce este permis și ce nu, pot genera o
suprasaturare informațională. Printre efecte putem prezuma
confuzie – oamenii cred că nu pot merge la teatru sau cinema
când, de fapt, ele sunt deschise – sau apatie – oamenii încetează
să se mai intereseze de evenimente culturale până la finalul
pandemiei, când se va reveni într-o stare de predictibilitate
sporită.
Trebuie punctat, de asemenea, că orice comparație
a pandemiei COVID-19 cu perioadele anterioare de criză
27 Steven Taylor și Gordon J G Asmundson, ‘Life in a Post-Pandemic World:
What to Expect of Anxiety-Related Conditions and Their Treatment’, Journal
of Anxiety Disorders, 72 (2020), 102231.
28 Frank D Mann, Robert F Krueger și Kathleen D Vohs, ‘Personal Economic
Anxiety in Response to COVID-19’, Personality and Individual Differences,
167 (2020), 110233.
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economică trebuie făcută cu o doză de rezervă, dat fiind că
perioadele de criză economică nu au fost acompaniate de
măsuri de carantină generală și de închidere a instituțiilor și a
locurilor de organizare a evenimentelor culturale. În perioade
de criză economică consumul cultural poate să scadă sau să
se mențină în parametri similari sau, după cum s-a văzut în
cazul Slovaciei, să-i facă pe oameni să-și schimbe preferințele
de consum29, dar nu consumul per ansamblu.
Nu în ultimul rând, trebuie luat în considerare și faptul că
activitățile de consum cultural sunt, de cele mai multe ori,

activități de timp liber ce implică oportunități de întâlnire și
interacțiune cu cei apropiați. De asemenea, dacă produsele
culturale reprezintă o sursă de ameliorare a stresului din
pandemie, ele pot funcționa și ca elemente de eliberare
în perioada post-pandemică a stresului acumulat. În plus,
perioada pandemică nu a durat îndeajuns de mult încât să
schimbe radical anumite obiceiuri de consum pe care oamenii
le aveau anterior. Toate acestea reprezintă aspecte pozitive pe
care anumite părți ale sectorului cultural le pot folosi pentru
relansarea acestuia.
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1. Introducere
În cadrul acestui capitol vom prezenta o serie de analize
prin care ne-am propus să descriem consumul de spectacole
live pentru perioada imediată de după după ridicarea stării de
urgență. Datele prezentate în cadrul acestui capitol sunt raportate
la perioada mai-septembrie 2020 și descriu consumul de produse
culturale din aria artelor spectacolului, în spațiul public. Am luat
în considerare spectacolele de muzică, spectacolele de teatru
în spații închise și în aer liber, festivalurile și spectacolele de
stand-up desfășurate în spațiul public, în săli închise și în aer liber.
În cadrul acestui capitol, am plecat de la ipoteza că publicul va
căuta să consume evenimente live, după perioada de carantină
din prima parte a anului 2020, tocmai datorită faptului că nu au
putut realiza aceste activități pentru o perioadă lungă de timp,
în care nu au putut participa pe viu la spectacole, concerte sau
a festivaluri. Ne-am propus, de asemenea, să realizăm o analiză
în ceea ce privește nivelul de satisfacție al oamenilor cu privire la
spectacolele la care au participat, pentru a trasa inclusiv o serie
de comparații cu perioada de dinainte de pandemie. Din păcate,
acest obiectiv nu a putut fi atins pentru acest an, deoarece
nivelul de consum pentru artele spectacolului a fost foarte scăzut
și în consecință nu am avut la dispoziție date care să se preteze
analizelor aprofundate sau care să explice și o serie de aspecte
mai degrabă calitative privind consumul din această perioadă.
Așadar, am realizat analize de tip frecvență și analize de tip date
încrucișate, pentru a contura un profil socio-demografic în raport
cu comportamentul de non-consum și în raport cu intenția de
consum a oamenilor.
Conform rezultatelor, consumul de arte ale spectacolului a
fost extrem de scăzut în perioada de după carantină. Așteptările
de consum erau mai mari, având în vedere faptul că datele
acoperă perioada de vară a anului 2020, când în țară au fost
organizate, totuși, evenimente în spațiul public, chiar dacă multe
dintre ele au fost în aer liber. Am încercat sa găsim o serie de
explicații pentru această situație inedită, dincolo de situația

creată de pandemia de COVID-19. Pe lângă faptul că au fost
organizate mai puține evenimente în această perioadă, putem
găsi și alte posibile explicații. Pentru acest lucru trebuie să
acordăm puțină atenție modului în care au funcționat instituțiile
de spectacol în această perioadă. În prima perioadă a anului,
cele mai multe instituții de teatru, filarmonică și operă au
încercat, în măsura posibilităților tehnice, să-și mute activitatea
în spațiul online, fie pe site-ul web, fie pe rețelele de socializare
(Facebook, Instagram) și YouTube. Astfel, multe instituții au
oferit oamenilor acces online integral la spectacole existente
în arhive sau au transmis live din sălile de spectacole, însă
fără prezența publicului în sală. Unele instituții au pus aceste
înregistrări la dispoziția publicului în mod gratuit, iar altele au
oferit acces contra cost, dar la un preț mai mic decât cel pe care
oamenii îl plăteau pentru un bilet convențional. Este posibil ca
pentru o parte din public acest tip de livrare a actului artistic să
fi fost suficient de satisfăcător, în principal din considerente de
protecție a sănătății și de siguranță în pandemie.
De asemenea, trebuie luat în considerare că multe spectacole
organizate au fost imposibil de realizat în alte condiții decât cele
din sală. Datorită faptului că în țară nu există foarte multe spații
care să permită organizarea unui număr mare de evenimente în
aer liber, este posibil ca pentru unele instituții să fi fost imposibil
să realizeze anumite evenimente și spectacole, chiar dacă, poate,
a existat cerere din partea publicului sau dorința instituțiilor de
a organiza. În plus, este posibil ca un spectacol în aer liber în
cadrul căruia se impune condiția de distanțare socială să fi fost
în unele cazuri prea costisitor. Instituțiile de cultură au încercat
să se adapteze la restricțiile impuse de autorități, privind accesul
publicului la evenimente și activități culturale, astfel că au luat
măsuri de siguranță pentru organizarea evenimentelor în spațiul
public. Deși filarmonicile și teatrele din țară au încercat să-și
adapteze activitatea artistică, consumul cultural în spațiul public
a înregistrat valori foarte scăzute.
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Majoritatea instituțiilor de spectacol au căutat alternative
pentru a putea organiza evenimentele în condiții optime.
Instituțiile de spectacol din orașele mari și foarte mari au reușit
să organizeze o serie de evenimente în spații publice, în special
în piețele publice din orașe. Acest lucru a oferit posibilitatea ca
oamenii să participe totuși la spectacole și în această perioadă,
însă numărul acestor evenimente nu a fost foarte mare. În
plus, trebuie luat în considerare și modul în care oamenii sunt
obișnuiți să consume produsele din aria artelor spectacolului.
Experiența consumului de teatru în stradă, spre exemplu, este
diferită de experiența consumului de teatru în sală. Cel din urmă
comportament de consum este de obicei un comportament cu
caracter ritualic și presupune o experiență complexă.
Restricțiile de interacțiune socială, regulile de distanțare
socială, reducerea numărului de persoane cu care oamenii s-au
putut întâlni, au modificat implicit relațiile sociale și felul în care
oamenii erau obișnuiți să meargă la un spectacol de teatru,
un concert, un festival etc. Situația creată de pandemie poate
să genereze inclusiv limitări în felul în care oamenii consumă
evenimente și spectacole live, pentru că artele spectacolului
presupun un nivel ridicat de interacțiune. Schimbarea bruscă
a unui comportament de consum poate să creeze un nivel
de frustrare și neplăcere pentru oameni. Pentru unii oameni
impunerea unor noi reguli de conduită, precum distanțarea
socială, obligativitatea purtării măștilor sanitare, au creat un
tip de disconfort care diminuează sentimentele de plăcere ale
experienței de consum și să reducă o parte din entuziasmul
receptării actului artistic. Mai mult, pentru foarte mulți oameni
experiența spectacolelor din săli este deja un obicei de consum
puternic înrădăcinat, iar organizarea evenimentelor în spații
deschise este posibil să fi fost percepută diferit și ca fiind mai
puțin atractivă. Chiar dacă instituțiile au încercat să aducă în
spații deschise spectacole și evenimente, cultura și experiența
consumului în spații publice deschise sunt diferite de cele
din sălile de spectacole închise. O posibilă explicație pentru
consumul foarte mic înregistrat în această perioadă este legată
și de faptul că oamenii nu au fost dispuși să-și modifice brusc

comportamentele de consum și ritualurile (de ex.: întâlnirea cu
prietenii, împărtășirea impresiilor de după spectacole, mersul la
cafenea, restaurant etc.) pentru a participa în condiții speciale
la evenimentele organizare în spațiile publice. Modificarea
comportamentului ritualic de consum al artelor spectacolului a
determinat o formă de rezistență și foarte posibil a determinat
și un nivel foarte scăzut de consum. Închiderea sau limitarea
activității cafenelelor, a restaurantelor sau a altor spații de
consum este posibil să fi afectat și comportamentul de consum
al evenimentelor culturale din spațiul public. Pe lângă anxietatea
socială creată de pandemie, este posibil ca gradul ridicat de nonparticipare să fie și o formă de rezistență socială a oamenilor
în fața schimbărilor radicale impuse de pandemie în toate
aspectele vieții.
Tot în acest context trebuie să amintim și despre faptul că,
în general, pe perioada sezonului de vară (în afara stagiunilor
sau a turneelor), cele mai multe instituții de spectacol au o
ofertă scăzută de spectacole sau nu au deloc. Mai mult, este
important de menționat și faptul că numărul de locuri care
au fost disponibile pentru public în sălile de spectacole a fost
limitat, comparativ cu perioada de dinainte de pandemie. În
unele cazuri capacitatea sălilor de speactacole a fost redusă
până la jumătate.
Având în vedere că pentru această perioadă de pandemie
nu au fost realizate încă suficiente studii privind impactul
asupra consumului cultural și a consumului de artele
spectacolului, este încă dificilă explicarea fenomenului prin
prisma unor teorii psiho-sociologice, care să ne poată oferi
o imagine completă. Unul dintre autorii care au studiat
comportamentul de consum al artelor spectacolului și care
a încercat să explice interacțiunea oamenilor cu artele
spectacolului este Colbert. Acesta a prezentat o serie de
riscuri, din punctul de vedere al percepției oamenilor în raport
cu consumul de artele spectacolului. Pe lângă riscurile pe care
acesta le-a identificat raportat la perioada de dinainte de
pandemie, putem completa lista cu un nou aspect ce ar putea
fi perceput ca un risc, dar în raport cu perioada de pandemie.
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Pe lângă entuziasm și plăcere, participarea la artele
spectacolului presupune și o serie de riscuri. Colbert1,
într-un studiu realizat pe consumul cultural privind și artele
spectacolului, a identificat patru categorii de risc asociate cu
consumul: riscul funcțional, care implică riscul de a fi plictisit,
de a consuma resurse de timp și bani; riscul social de a fi văzut
într-un spațiu care presupune incompatibilitate cu imaginea
de sine; riscul psihologic care se referă la riscul de a fi într-un
spațiu incompatibil cu imaginea de sine și un risc economic
care presupune cheltuirea unor resurse materiale pentru
activități de timp liber sau divertisment. Aceste patru tipuri
de risc sunt asociate cu perioade istorice liniștite și cu o viață
socială echilibrată și neîntreruptă de evenimente speciale. În
afara acestor riscuri, care țin mai degrabă de propria persoană
și de propriile așteptări și decizii, o criză sanitară poate să
aducă alte tipuri de riscuri, care depășesc granița deciziilor
personale, iar riscurile implicate sunt de natură comunitară,
de grup. Riscul de îmbolnăvire crește în condițiile unor grupuri
de oameni care împart un perimetru pentru o perioadă mai
mare de timp, iar acest lucru presupune o responsabilitate
mai mare decât la nivel individual, adică oamenii nu mai
sunt responsabili doar de propria sănătate, ci toată lumea
devine responsabilă privind sănătatea celorlalți. Este posibil
ca oamenii să fi avut reticențe de participare chiar și pentru
evenimentele în aer liber, tocmai datorită faptului că au fost
constant promovate și invocate distanțarea socială, păstrarea
unei conduite sanitare stricte, iar oamenii au fost încurajați să
fie responsabili în raport cu propria familie. În aceste condiții
putem să apreciem că pentru o parte din oameni participarea
la evenimente publice a generat perceperea unor noi forme
de risc: riscul față de propria sănătate, care ar fi tot un risc
individual, dar a generat și un risc colectiv, față de celelalte
persoane din propria familie, propriii copii, grupul de prieteni,
colegi etc. Niciodată în istoria recentă nu s-a pus în discuție
anularea vieții colective a oamenilor din perspectiva faptului
1 	 Willis, Ken, Snowball, Jen. Investigating how the attributes of live theatre productions

influence consumption choices using conjoint analysis: The example of the National
Arts Festival, South Africa. 2009/08/01 Journal of Cultural Economics

că simpla aglomerare umană poate reprezenta un pericol
comunitar. Mai mult, trebuie să menționăm și campaniile de
informare publică, în principal venite prin medii oficiale, care
au recomandat evitarea utilizării transportului în comun sau
au menționat în nenumărate rânduri pericolul de îmbolnăvire
mai ridicat din mijloacele de transport în comun.
În plus, pentru o mare parte dintre instituțiile de spectacol,
trecerea în mediul online a fost facilitată de faptul că, dintre
toate tipurile de instituții publice, acestea au fost mai bine
pregătite din punct de vedere digital. Conform studiului
Cultura Digitală, realizat în anul 20202, majoritatea instituțiilor
de spectacol din țară dețin site-uri web proprii cu informații
actualizate despre artiști, despre spectacolele și evenimentele
respectivelor instituții. Conform aceluiași studiu, instituțiile de
spectacol, mai mult decât alte tipuri de instituții, au site-urile
web adaptate pentru dispozitivele mobile (telefon, tabletă
etc.). Luând în considerare aceste date, putem susține că
una dintre explicațiile pentru care oamenii nu s-au întors
în spațiul public pentru aceste evenimente, este că au avut
acces, chiar și doar prin mediul digital, la o diversitate mai
mare de spectacole, care cel mai probabil au satisfăcut nevoia
de consum pentru o perioadă de timp, deși cele două tipuri
de experiențe – cea live și cea online – nu sunt similare și nici
comparabile. Putem presupune că oamenii sunt dispuși, chiar
și în cazul spectacolelor live, să renunțe la experiența pe viu
pentru o perioadă, atâta vreme cât au, totuși, la dispoziție o
alternativă, fie ea și doar digitală.
Majoritatea instituțiilor de spectacol au site-ul web
actualizat, iar cele mai multe au cel puțin un instrument online
de socializare prin care țin legătura cu publicul, încă de dinainte
de pandemie. O altă explicație pentru nivelul scăzut de consum
pentru artele spectacolului în spațiul public ar putea fi legată
de faptul că oamenii nu au aflat la timp despre evenimentele
speciale organizate în această perioadă. În acest context al
utilizării mediului virtual pentru punerea la dispoziția publicului a
conținutului artistic trebuie, totuși, să ținem cont și de nivelul de
2 (în curs de publicare, INCFC, 2020)
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acces la internet al oamenilor, dar și de nivelul de alfabetizare
digitală a acestora. O parte dintre instituțiile publice de cultură
au oferit acces la spectacole sau alte producții prin diferite
platforme de socializare (de ex.: Facebook, YouTube etc.), care
pot fi – și sunt – accesate de un număr mare de utilizatori.
Paradoxul sau sentimentul că oferind acces la diverse forme de
produse culturale prin internet le și face mai ușor de accesat
sau de consumat intervine atunci când apare limita tehnologiei
sau a utilizării tehnologiei de către anumite categorii sociale.
Nivelul de alfabetizare digitală a tinerilor este mai ridicat decât
cel al categoriilor mai în vârstă, accesul oamenilor din mediul
urban este mai ridicat decât accesul oamenilor din mediul rural.
Odată cu pandemia a crescut ritmul în care oamenii au trebuit
să învețe să folosească, mai mult decât oricând, internetul,
computerul sau alte sisteme și dispozitive tehnologice și
digitale. Pentru unele categorii de oameni acest lucru a fost
mai ușor de realizat, dar există categorii sociale pentru care
această perioadă de hiper-virtualizare a vieții a creat un efect
total opus. Discrepanțele, segregarea și diferențele dintre

cei care sunt alfabetizați digital și cei care nu reușesc să țină
pasul cu dezvoltarea tehnologică se vor transforma în timp în
inegalități privind accesul la cultura publică, în excluziune, în
excluderea efectivă a unor categorii de oameni și consumatori
de la dreptul de a avea acces la cultură. În acest sens, instituțiile
publice de cultură au și datoria de a susține un echilibru, astfel
încât această perioadă să nu producă inegalități sau clivaje
prea puternice între cei care sunt alfabetizați digital și care
sunt mai puțin alfabetizați digital. În ultimii ani utilizarea unor
anumite tipuri de rețele de socializare a generat, chiar și în
mediul online, un tip de consum insular din ce în ce mai specific
și cu capacitatea de a particulariza conținutul pe care oamenii îl
consumă, până acolo unde o persoană își poate crea o bulă de
conținut, unde lumea și spațiul virtual în care petrece timp devin
aproape unice pentru fiecare utilizator. În aceste condiții este
foarte important să ridicăm problemele pe care le poate genera
acest val de digitalizare în ceea ce privește accesul la cultură al
oamenilor și receptarea adecvată a conținutului artistic pentru
toate categoriile de public.

2. Analiza și interpretarea datelor
Punctăm faptul că, fiind o perioadă atipică și total diferită
de orice perioadă de dinainte de pandemie, este important să
identificăm ce roluri joacă consumul cultural pentru oameni și
care sunt condițiile în care aceștia doresc să consume cultură,
indiferent de evoluția unei crize sociale, precum cea generată
de această criză de sănătate. Așadar, considerăm relevantă
compararea nivelului de participare cu nivelul de intenție
de participare din prima ediție a studiului3. Jumătate dintre
respondenți (50%), au declarat că nu ar vrea să participe la
spectacole de divertisment în aer liber, indiferent de cum va
evolua situația pandemiei, 36% au declarat că ar vrea să
participe dacă situația generată de pandemie vă rămâne la
fel sau se va îmbunătăți, iar 14% au declarat că vor participa
indiferent de cum va evolua pandemia. Dintre cei 14% care
3 În curs de publicare, INCFC, 2020

au declarat că ar participa indiferent de evoluție, doar 1%
au și participat. Conform acelorași date, 16% dintre oameni
intenționau să participe la spectacole de teatru în aer liber,
dacă situația generată de pandemie ar fi rămas la fel sau s-ar
fi îmbunătățit, iar 12% au declarat că ar participa la spectacole
de teatru în aer liber, indiferent de evoluția pandemiei. În fapt,
procentul de participare a fost de doar 1%. În ceea ce privește
intenția de participare la spectacole de muzică de orice gen,
în aer liber, menționăm că 16% dintre oameni au spus că ar
participa indiferent de evoluția pandemiei, iar 34% au spus
că ar participa doar dacă situația ar rămâne la fel sau s-ar
îmbunătăți, dar în ultimele patru luni participarea a fost de
doar 3%. Pentru toate tipurile de evenimente și spectacole live,
intenția de participare a fost mai mare pentru cele ce urmau
să fie organizate în aer liber, comparativ cu cele organizate în
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spații închise, situație lesne de înțeles, având în vedere riscul și
teama de îmbolnăvire. În aceste condiții este foarte posibil ca
pentru unii oameni, care chiar au dorit să participe la spectacole,
în cele din urmă anticiparea și pregătirea de a participa să fi
conturat mental mai degrabă o potențială experiență stresantă,
anxioasă și nesigură. Intenția mai entuziasmată de participare
pe care oamenii au avut-o imediat după ridicarea stării de
urgență este probabil mai ușor de explicat în contextul în care
oamenii anticipau scăderea numărului de cazuri de infectare,
ridicarea totală a restricțiilor și implicit revenirea la viața socială

de dinainte de pandemie. Pe măsură ce autoritățile au menținut
restricții, a fost impusă purtarea măștii sanitare și a fost raportat
un număr ridicat de cazuri zilnice de îmbolnăvire, este posibil ca
entuziasmul oamenilor să fi scăzut și să fi crescut în același timp
dorința individual asumată – și nu impusă de autorități – de a nu
mai participa la evenimente culturale. Odată cu ridicarea stării de
urgență a fost realizat și un transfer de responsabilitate dinspre
instituții înspre oameni, iar pentru unii dintre ei neparticiparea la
evenimente poate să fie o acțiune de responsabilitate socială, de
respect și de solidaritate cu ceilalți oameni.

Graficul 1. Participarea la activități de tip loisir în ultimele patru luni [Vă rugăm să ne spuneți dacă ați participat
în ultimele 4 luni la următoarele activități în timpul dumneavoastră liber]
Da

Nu

spectacole de divertisment (de ex. Stand up comedy, circ etc.) în aer liber
spectacole de divertisment (de ex. Stand up comedy, circ etc.) în spații închise
2
festival de orice fel

99%
98%
99%

teatru în aer liber
2

98%

teatru în spații închise
99%
spectacole de muzică (orice gen) în aer liber
3%

spectacole de muzică (orice gen) în spații închise

96%
99%
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Unul dintre motivele pentru care am presupus că oamenii
nu ar fi putut participa la evenimentele din spațiul public este
legat de accesibilitatea biletelor pentru această perioadă în
care au fost organizate evenimente mai puține decât într-o
perioadă normală. Pentru aproape toți respondenții (96%)
accesibilitatea biletelor nu a reprezentat un impediment
privind participarea la evenimente din aria artelor
spectacolului.
Graficul 2. Intenția de participare versus accesul la
evenimente culturale publice [Există evenimente culturale
publice (teatru, concerte, festival muzică etc.) la care ați
dorit să participați în ultimele patru luni și la care nu ați
reușit să găsiți bilete / abonamente / locuri?]

96%
Nu

4%
Da

Un alt obiectiv pe care ni l-am propus în acest capitol a
fost să identificăm principalele motive pentru care oamenii nu
au participat la evenimente sau spectacole. Pentru a rafina
analizele și interpretările statistice am împărțit evenimentele
din aria artelor spectacolului în spectacole de muzică,
spectacole de teatru și festivaluri. Pentru spectacolele de
muzică, neparticiparea a fost cel mai frecvent justificată
de prezența pandemiei și de frica de îmbolnăvire. Pentru
32% dintre respondenți acestea au reprezentat principalele
motive pentru care au ales să nu participe în ultimele patru
luni. Pentru 20% dintre respondenți, principalul motiv pentru
care nu au participat a fost legat de accesibilitate, astfel
că, deși și-au dorit să participe, în localitatea lor nu au fost
organizate evenimente sau spectacole muzicale. Pentru 12%
dintre respondenți a fost satisfăcătoare urmărirea acestor
evenimente pe internet. În ceea ce privește consumul de
spectacole de teatru, cei mai mulți oameni (30%) nu au
participat din cauza pandemiei și din cauza temerii de
îmbolnăvire, 27% au vrut să participe, dar în localitatea lor nu
au fost organizate spectacole de teatru, iar un sfert (25%) nu
au participat pentru că nu și-au dorit să participe, indiferent
de evoluția pozitivă sau negativă a pandemiei. Pentru
participarea la festivaluri de orice tip, 34% dintre oameni nu
au participat din cauza pandemiei, 29% ar fi vrut să participe
la festivaluri, dar nu au fost organizate în localitatea lor, iar
23% nu au participat pentru că nu intenționau să participe,
indiferent că ar fi existat sau nu o criză sanitară.
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Graficul 3. Motivații pentru neparticipare [Care este motivul pentru care nu ați participat la...?]
... spectacol de muzică

... spectacol de teatru

... festival (de orice fel)
12%

Am preferat să urmăresc aceste evenimente / producții în spațiul online

7%
6%
4%

Nu am găsit niciun eveniment în această perioadă care să fie pe gustul meu

9%
6%
6%

Nu mi-am permis din punct de vedere financiar

Nu mi-am dorit / Nu aș fi participat indiferent de situația cauzată de COVID-19

Nu am participat din cauza pandemiei de COVID-19 / Mi-a fost teamă că m-aș putea îmbolnăvi

Am vrut să particip, dar în localitatea mea nu s-au organizat

Având în vedere nivelul foarte scăzut de participare la
evenimentele live și la spectacole, am considerat relevant
ca pentru următoarea secțiune din raport să analizăm
răspunsurile cu cea mai mare pondere privind motivele de
neparticipare la evenimente și spectacole live. Am dorit
să aflăm care este profilul non-consumatorului în funcție
de tipurile de evenimente și în funcție de variabile sociodemografice: mediu de rezidență, vârstă, nivel de studii, gen,
stare civilă și venit personal. Pe de-o parte avem oamenii

7%
5%

19%
25%
23%
32%
30%
34%
27%
29%

20%

care nu ar fi participat, indiferent de situația pandemiei, pe
de altă parte – oamenii care nu au participat strict din teama
generată de pandemie și oamenii care ar fi vrut să participe,
dar nu au avut acces, pentru că nu au fost organizate astfel
de evenimente în localitatea lor.
Conform Hărții 1, nivelul de non-participare a fost legat de
frica oamenilor de a se îmbolnăvi.
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Harta 1. Nivelul de non-participare la spectacole de muzică, în funcție de prezența carantinei
și de nivelul de teamă privind riscul de îmbolnăvire
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În ceea ce privește non-participarea la evenimente din aria
artelor spectacolului datorată temerii de îmbolnăvire, în mediul
rural au fost înregistrate cele mai mari procente. O explicație
pentru această situație ar putea fi legată de faptul că oamenii
din localitățile mai mici sunt mai puternic legați de comunitatea
lor și implicit au un sentiment mai puternic de responsabilitate
pentru membrii din comunitatea lor. De asemenea, pentru
oamenii din mediul urban, cu localități de peste 200.000 de
locuitori au fost înregistrate procente foarte mari de nonparticipare explicată de teama de îmbolnăvire. În acest caz
explicația ar putea fi legată de factori educaționali, și anume
de faptul că oamenii au tratat cu mai mare responsabilitate
consecințele pandemiei, înțelegând riscurile pe care le implică,
dar ar putea fi și o explicație legată de aglomerările de oameni

care se produc în orașele mari și foarte mari și de riscul mai
ridicat de îmbolnăvire. Deși accesul în mediul rural la instituții
de spectacol este mult mai mic decât în mediul urban, oamenii
din mediul rural au invocat frica de îmbolnăvire ca fiind
principalul motiv de non-participare, ceea ce cumva ridică o
întrebare legată de sentimentul de responsabilitate față de
ceilalți oameni. Pentru oamenii din orașe mari și foarte mari
frica de îmbolnăvire ca rezultat al participării la evenimente
culturale în spațiul public este un argument rațional, pentru că
în orașe există un grad mult mai ridicat de acces la evenimente,
instituții etc., dar pentru mediul rural, acest argument este mai
degrabă unul emoțional, generat mai degrabă de grija mai
mare pentru ceilalți oameni.

Graficul 4. Nivelul de non-consum în funcție de mărimea localității și de tipul de eveniment în raport cu variabila ‚
’Nu am participat din cauza pandemiei de Covid-19 / Mi-a fost teamă că m-aș putea îmbolnăvi’’

spectacole de muzică
Urban > 200.000 loc.

spectacole de teatru

festivaluri
26%
28%
23%
9%
12%
8%

Urban 100.001 - 200.000 loc.

Urban 30.001 - 100.000 loc.

13%
17%
15%

Urban < 30.000 loc.

16%
10%
16%

Rural

36%
33%
38%
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2.1 Spectacole de muzică
Pentru spectacolele de muzică, cei care nu participat și nici
nu ar fi participat, indiferent de situația generată de pandemie,
sunt mai degrabă din mediul urban, au vârsta de peste 50 de

ani, au un nivel scăzut de educație, sunt căsătoriți, au venitul
personal mediu între 1501 și 3000 de lei și sunt deopotrivă
femei și bărbați.

Tabelul 1. Nu mi-am dorit, nu aș fi participat indiferent de situație
Mediu de rezidență

Vârstă

Educație

Genul

Starea civilă

Venit personal

Rural

Urban

36%

64%

18 - 29 ani

30 - 39 ani

40 - 49 ani

50 - 64 ani

65 de ani și peste

17%

20%

20%

21%

22%

Cel mult gimnaziu

Cel mult post-liceală

Studii superioare

49%

40%

11%

Feminin

Masculin

50%

50%

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

Căsătorit(ă)

Uniune consensuală

Divorțat(ă)
/Separat(ă)
/Văduv(ă)

22%

64%

1%

13%

Fără venit

≤ 1.500 LEI

1501-3000 LEI

3001-4500 LEI

Peste 4500 LEI

17%

21%

44%

10%

8%

Dintre cei care nu au participat la spectacole de muzică
din teama că s-ar putea îmbolnăvi, cei mai mulți sunt, de
asemenea, din mediul urban, au vârsta de peste 50 de ani,

studii medii, sunt mai degrabă femei decât bărbați, sunt
căsătoriți, și sunt din categoria de venituri mici spre medii.
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Tabelul 2. Nu am participat din cauza pandemiei de COVID-19/Mi-a fost teamă că m-aș putea îmbolnăvi
Mediu de rezidență

Vârstă

Educație

Genul

Starea civilă

Venit personal

Rural

Urban

35%

64%

18 - 29 ani

30 - 39 ani

40 - 49 ani

50 - 64 ani

65 de ani și peste

10%

9%

18%

27%

26%

Cel mult gimnaziu

Cel mult post-liceală

Studii superioare

32%

49%

19%

Feminin

Masculin

52%

48%

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

Căsătorit(ă)

13%

58%

5%

24%

Fără venit

≤ 1.500 LEI

1501-3000 LEI

3001-4500 LEI

Peste 4500 LEI

13%

30%

37%

12%

8%

Divorțat(ă)
Uniune consensuală

/Văduv(ă)

În ceea ce privește populația care ar fi vrut să participe, dar
nu a avut acces, aceasta este mai degrabă din mediul rural,
este din categoria de vârstă 30-39 și din categoria 65 de ani

și peste, cu un nivel mediu de educație, mai degrabă femei,
căsătorite, cu venituri mici și medii.

Tabelul 3. Am vrut să particip, dar în localitatea mea nu s-au organizat
Mediu de rezidență

/Separat(ă)

Rural

Urban

56%

44%
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Vârstă

Educație

Genul

Starea civilă

Venit personal

18 - 29 ani

30 - 39 ani

40 - 49 ani

50 - 64 ani

65 de ani și peste

5%

24%

22%

22%

26%

Cel mult gimnaziu

Cel mult post-liceală

Studii superioare

40%

51%

9%

Feminin

Masculin

54%

46%

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

Căsătorit(ă)

Uniune consensuală

Divorțat(ă)
/Separat(ă)
/Văduv(ă)

10%

70%

1%

20%

Fără venit

≤ 1.500 LEI

1501-3000 LEI

3001-4500 LEI

Peste 4500 LEI

19%

28%

41%

5%

7%

2.2 Spectacole de teatru
În cazul spectacolelor de teatru, cei care nu au vrut să participe indiferent de situația generată de pandemie, sunt mai degrabă
din mediul urban, au între 30 și 39 de ani, nivel de școlaritate scăzut, în egală măsură femei, dar și bărbați, căsătoriți, cu venituri
medii, între 1501 și 3000 de lei.
Tabelul 4. Nu mi-am dorit, nu aș fi participat indiferent de situație
Mediu de rezidență

Vârstă

Rural

Urban

58%

42%

18 - 29 ani

30 - 39 ani

40 - 49 ani

50 - 64 ani

65 de ani și peste

15%

29%

17%

21%

18%
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Educație

Genul

Starea civilă

Venit personal

Cel mult gimnaziu

Cel mult post-liceală

Studii superioare

50%

40%

10%

Feminin

Masculin

50%

50%

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

Căsătorit(ă)

Uniune consensuală

Divorțat(ă)
/Separat(ă)
/Văduv(ă)

22%

58%

6%

14%

Fără venit

≤ 1.500 LEI

1501-3000 LEI

3001-4500 LEI

Peste 4500 LEI

19%

25%

42%

8%

6%

Dintre cei care nu au participat la spectacole de teatru datorită fricii de îmbolnăvire, majoritatea sunt din mediul urban, cu vârsta
de peste 50 de ani, cu un nivel mediu de educație, mai degrabă femei, căsătorite, cu venituri între 1501 și 3000 de lei.
Tabelul 5. Nu am participat din cauza pandemiei de COVID-19COVID-19 / Mi-a fost teamă că m-aș putea îmbolnăvi
Mediu de rezidență

Vârstă

Școlaritate

Genul

Rural

Urban

33%

67%

18 - 29 ani

30 - 39 ani

40 - 49 ani

50 - 64 ani

65 de ani și peste

12%1

18%

21%

25%

25%

Cel mult gimnaziu

Cel mult post-liceală

Studii superioare

24%

56%

20%

Feminin

Masculin

56%

42%
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Starea civilă

Venit personal

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

Căsătorit(ă)

Uniune consensuală

Divorțat(ă)
/Separat(ă)
/Văduv(ă)

21%

57%

1%

22%

Fără venit

≤ 1.500 LEI

1501-3000 LEI

3001-4500 LEI

Peste 4500 LEI

14%

27%

36%

13%

10%

Cei mai mulți dintre cei care au vrut să participe, dar nu au avut acces pentru că nu au fost organizate spectacole de teatru în
localitatea lor, sunt din mediul urban, cu vârste de peste 50 de ani, cu studii medii, mai degrabă femei, căsătorite și cu un venit de
maxim 3000 de lei pe lună.
Tabelul 6. Am vrut să particip, dar în localitatea mea nu s-au organizat
Mediu de rezidență

Vârstă

Educație

Genul

Starea civilă

Rural

Urban

42%

57%

18 - 29 ani

30 - 39 ani

40 - 49 ani

50 - 64 ani

65 de ani și peste

5%

21%

21%

25%

29%

Cel mult gimnaziu

Cel mult post-liceală

Studii superioare

43%

46%

11%

Feminin

Masculin

54%

46%

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

Căsătorit(ă)

Uniune consensuală

Divorțat(ă)
/Separat(ă)
/Văduv(ă)

9%

66%

2%

24%
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Venit personal

Fără venit

≤ 1.500 LEI

1501-3000 LEI

3001-4500 LEI

Peste 4500 LEI

21%

34%

37%

3%

5%

2.3 Festival (de orice fel)
În ceea ce privește participarea la festivaluri, situația este
asemănătoare cu spectacolele de muzică și cele de teatru.
Cei mai mulți dintre cei care nu ar fi participat indiferent de

situație, sunt din mediul rural, au între 30 și 39 de ani și peste
65 de ani, au un nivel scăzut de educație, sunt mai degrabă
femei, căsătorite, cu nivel de venit mic și mediu.

Tabelul 7. Nu mi-am dorit, nu aș fi participat indiferent de situație
Mediu de rezidență

Vârstă

Educație

Genul

Starea civilă

Venit personal

Rural

Urban

62%

38%

18 - 29 ani

30 - 39 ani

40 - 49 ani

50 - 64 ani

65 de ani și peste

11%

25%

21%

14%

29%

Cel mult gimnaziu

Cel mult post-liceală

Studii superioare

52%

38%

10%

Feminin

Masculin

60%

40%

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

Căsătorit(ă)

Uniune consensuală

Divorțat(ă)
/Separat(ă)
/Văduv(ă)

21%

59%

5%

15%

Fără venit

≤ 1.500 LEI

1501-3000 LEI

3001-4500 LEI

Peste 4500 LEI

18%

31%

38%

8%

5%

56 Analiza și interpretarea datelor
Dintre cei care nu au participat din cauza temerii de a se
îmbolnăvi, cei mai mulți sunt din mediul urban, tineri cu vârste
între 30 și 39 de ani, dar și adulți între 50 și 64 de ani, cu
studii medii, femei, căsătorite și cu un nivel mediu de venituri.
O posibilă explicație pentru procentul mare din categoria de
vârstă 30-39 este legată de riscurile participării despre care

am vorbit mai sus. Această categorie socială este una dintre
cele mai active categorii de oameni și sunt din pătura socială
cu cele mai multe tipuri de responsabilități, dar sunt și dintre
cei care au șansa cea mai mare ca în cadrul familiei să aibă
copii sau tineri, pe care au considerat că i-ar expune riscului
de îmbolnăvire.

Tabelul 8. Nu am participat din cauza pandemiei de COVID-19 / Mi-a fost teamă că m-aș putea îmbolnăvi
Mediu de rezidență

Vârstă

Educație

Genul

Starea civilă

Venit personal

Rural

Urban

38%

62%

18 - 29 ani

30 - 39 ani

40 - 49 ani

50 - 64 ani

65 de ani și peste

12%

22%

20%

25%

21%

Cel mult gimnaziu

Cel mult post-liceală

Studii superioare

29%

52%

20%

Feminin

Masculin

52%

48%

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

Căsătorit(ă)

Uniune consensuală

Divorțat(ă)
/Separat(ă)
/Văduv(ă)

19%

62%

1%

18%

Fără venit

≤ 1.500 LEI

1501-3000 LEI

3001-4500 LEI

Peste 4500 LEI

16%

25%

36%

15%

9%

Analiza și interpretarea datelor 57
Ceva diferit din punct de vedere socio-demografic am
identificat pentru cei care ar fi vrut să participe la festivaluri,
dar nu au avut acces pentru că nu au fost organizate în
localitatea lor. Astfel că, asemeni spectacolelor de muzică, și
în cazul festivalurilor cei care au vrut să participe sunt mai
degrabă din mediul rural. Mai surprinzătoare sunt datele

legate de vârstă, deoarece nu am putut delimita o categorie
de vârstă mai interesată de festivaluri decât alta. Persoanele
de peste 30 de ani și-ar fi dorit să participe la un festival.
Din punctul de vedere al educației, cel mai mult și-au dorit
să participe persoanele cu studii medii, mai degrabă bărbați,
căsătoriți, cu un nivel mediu de venit.

Tabelul 9. Am vrut să particip, dar în localitatea mea nu s-au organizat
Mediu de rezidență

Vârstă

Educație

Genul

Starea civilă

Venit personal

Rural

Urban

55%

45%

18 - 29 ani

30 - 39 ani

40 - 49 ani

50 - 64 ani

65 de ani și peste

6%

23%

25%

25%

23%

Cel mult gimnaziu

Cel mult post-liceală

Studii superioare

40%

50%

10%

Feminin

Masculin

49%

51%

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

Căsătorit(ă)

Uniune consensuală

Divorțat(ă)
/Separat(ă)
/Văduv(ă)

10%

67%

2%

21%

Fără venit

≤ 1.500 LEI

1501-3000 LEI

3001-4500 LEI

Peste 4500 LEI

20%

28%

40%

4%

8%
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3. Concluzii
Pentru perioada la care facem referire în acest raport,
nivelul de consum pentru evenimente live (teatru, concerte,
festival etc.) a înregistrat valori foarte mici. Deși o mare parte
dintre instituțiile mari de spectacol din România au căutat
alternative pentru a putea organiza evenimentele în condiții
care să respecte sănătatea publică, iar instituțiile de spectacol
din orașele mari și foarte mari au reușit să organizeze o serie
de evenimente în spații publice, nivelul de consum la nivel
național a fost foarte scăzut. Așteptările de consum erau mai
mari, având în vedere faptul că în țară au fost organizate,
totuși, evenimente în spațiul public, chiar dacă multe dintre
ele au fost mai mult în aer liber și luând în considerare datele
privind intențiile de consum pe care le-au declarat oamenii în
perioada imediată de după ridicarea stării de urgență.

Situația a fost similară atât pentru locuitorii din mediul
urban, cât și pentru cei din mediul rural. Deși accesul în mediul
rural la instituții de spectacol este mai scăzut decât în mediul
urban, oamenii din mediul rural au invocat frica de îmbolnăvire
ca fiind principalul motiv de neparticipare. Și pentru oamenii din
orașele mari și foarte mari frica de îmbolnăvire a determinat
un nivel scăzut pentru participarea la spectacole. În general
vârsta și mediul de rezidență au avut un impact în ceea ce
privește nivelul de anxietate privind riscul de îmbolnăvire.
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1. Introducere
Tema decalajelor sociale este dezbătută din ce în ce mai
mult în contextul crizei sanitare ce marchează societatea
actuală. Pe de o parte, se pune problema modului în care
decalajele sociale existente anterior pandemiei s-au transpus
în factori determinanți ai situației medicale și sănătății publice.
Din acest punct de vedere, au fost realizate studii care explică
distribuția diferențiată a incidenței cazurilor de boală prin
factori de natură socio-economică asimilați fenomenelor
de excluziune socială. Pe de altă parte, un alt set de studii
se concentrează asupra mecanismelor prin care pandemia
fie modelează formele de inegalitate socială existente, fie
contribuie la crearea unor decalaje structurale în domenii care
nu se aflau expuse unor riscuri sociale semnificative. Capitolul
de față poate fi încadrat, la rândul său, în cea de-a doua

tradiție de cercetare, prin prisma faptului că își propune să
realizeze o prognoză sumară a tipurilor de decalaje sociale ce
se prefigurează a fi amplificate de situația pandemiei.
Studiul analizează decalajele de consum cultural nonpublic, în general, și decalajele digitale, în particular. Analiza
pornește de la premisa potrivit căreia accesul limitat la anumite
resurse ca urmare a situației pandemiei afectează decalajele
digitale, iar prezența decalajelor digitale afectează, la rândul
ei, mijloacele de care membrii societății dispun și pe care le
pot valorifica în modurile de petrecere a timpului liber. Așadar,
este necesar ca decalajele digitale să fie analizate în contextul
social și economic al producerii lor, iar pandemia actuală și-a
pus amprenta atât asupra mediului economic, cât și asupra
multiplelor aspecte ale interacțiunii oamenilor cu tehnologiile.

2. Rolul capitalului digital în societatea
informațională
Termenul de „capital digital” ajunge să aibă o însemnătate
deosebită în explicarea fenomenelor ce au apărut în unele
domenii ca urmare a măsurilor restrictive impuse de pandemie.
Deși termenul „capital digital” a fost folosit încă din anul
2000 pentru definirea modelelor de afaceri în societatea
informațională1, relevanța sa teoretică a prins contur mai
târziu, odată cu dezvoltarea unui mod de conceptualizare ce
a preluat înțelegerea formelor de capital în termenii propuși de
Pierre Bourdieu2. În acest sens, capitalul digital a fost înțeles
de Massimo Ragnedda ca reprezentând „un set de abilități și
1 	 Don Tapscott, David Ticoll, & Alex Lowy, Digital Capital: Harnessing the
Power of Business Webs, Ubiquity (Boston, 2000).
2 	 Pierre Bourdieu, ‘The Forms of Capital’, în Handbook of Theory and Research
for the Sociology of Education, Editat de John Richardson (Greenwood,
1986), pp. 241–58.

aptitudini de utilizare a internetului internalizate (competențe
digitale), alături de resursele externalizate (tehnologii digitale)
care pot fi acumulate istoric și transferate dintr-o sferă a
existenței în alta”3. Cu alte cuvinte, capitalul digital este înțeles
ca potențial de utilizare a tehnologiilor și de transformare
a abilităților de lucru cu dispozitivele digitale în avantaje
materiale sau simbolice care se extind dincolo de mediul online,
interpunându-se în sistemul structural ce definește poziția
oamenilor în societate. Capitalul digital reprezintă astfel o
oportunitate ce presupune transformarea experienței online
în resurse necesare participării la viața socială, în direcția
îmbunătățirii calității vieții și a stării economice.
3 	 Massimo Ragnedda, ‘Conceptualizing Digital Capital’, Telematics and
Informatics, 35 (2018), 2366–75 (p. 2367).
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Așadar, capitalul digital a fost înțeles ca o punte de transfer
și ca o monedă de schimb ce asigură mobilitatea în sistemul
de stratificare socială. Din punctul acesta de vedere, capitalul
digital funcționează într-o logică socială de acumulare și
i se pot atribui caracteristici precum transferabilitatea și
convertibilitatea. Din acest punct de vedere, capitalul digital
este o componentă importantă în circuitul de formare și
reproducere a decalajelor sociale, context în care se află
într-o continuă relație de dependență cu alte forme de capital
precum capitalul social, capitalul economic, capitalul personal,
capitalul politic și capitalul cultural4.
De asemenea, discuțiile despre consumul cultural nonpublic în mediul online au pornit de la înțelegerea decalajelor
sociale ca fenomen polivalent ce se reflectă asupra
tuturor celor trei niveluri ale decalajului digital: (1) nivelul
accesibilității, (2) nivelul modurilor de utilizare a tehnologiilor
și (3) nivelul rezultatelor sau avantajelor derivate din utilizare5.
Mai exact, gradul de accesibilitate al resursele tehnologice
(primul nivel) determină capitalul digital pe care o persoană
îl poate acumula, iar la rândul său capitalul digital pe care o
persoană îl poate acumula influențează experiența online și
modurile de utilizare a dispozitivelor digitale (al doilea nivel),
conducând mai departe la acumularea unor oportunități
care pot fi convertite în alte forme de capital și astfel putând
să intervină asupra celui de-a treilea nivel6.
Conform perspectivei elaborate de Massimo Ragnedda,
capitalul digital interacționează cu capitalul economic (venit
și ocupație), cu capitalul cultural (educație), cu capitalul
social (legături și relații sociale), cu capitalul personal
(motivații intrinseci) și cu capitalul politic (cetățenie activă):

„Pentru a utiliza internetul într-un mod eficient, cetățenii
trebuie să fi acumulat o serie de resurse de capital în
viața offline. Într-adevăr, deținerea anumitor competențe
sau informații, interiorizarea anumitor motivații,
prezența unui mediu familiar, apartenența ocupațională
și statusul social influențează nu doar accesul (primul
nivel al decalajului digital), ci și experiența online (al
doilea nivel al decalajului digital) sau capacitatea de a
reinvesti în sfera socială produsele acestei experiențe
(al treilea nivel al decalajului digital). De exemplu, acei
utilizatori care deja au acumulat un capital economic își
pot crește capitalul general prin utilizarea tehnologiilor
și a capitalului digital, în particular, prin transformarea
experienței online în resurse sociale care le-ar putea
îmbunătăți statutul socio-economic (ex. exploatarea
activităților online pentru avansa profesional sau pentru
a crește profitabilitatea afacerii). Un mecanism similar
poate fi aplicat pentru capitalului social (ex. extinderea
rețelei sociale), capitalului personal (ex. creșterea stimei
de sine), capitalului politic (ex. creșterea participării civice)
sau capitalului cultural (ex. îmbunătățirea cunoștințelor
generale sau a competențelor).”7
Astfel, capitalul digital devine un câmp pivot care permite
celorlalte forme de capital să fie eficient exploatate, putând
transforma sau reproduce structurile de oportunitate
existente în interiorul unei societăți, contribuind totodată la
definirea proceselor de incluziune sau excluziune socială.

4 	 Idem, p. 2366.
5 	 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.
6 	 Massimo Ragnedda, ‘Conceptualizing Digital Capital’, Telematics and
Informatics, 35 (2018), 2366–75 (p. 2366).

7 	 Idem, p. 2368.
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3. Decalaje sociale prin prisma convertibilității
formelor de capital
Studiile recente despre evoluția decalajelor sociale în
perioada pandemiei au condus la rezultate divergente, în
funcție de contextul cultural în care au fost realizate și de
metodologia utilizată. Era de așteptat ca pandemia să
afecteze diferențiat anumite segmente le populației, în funcție
statutul lor socio-economic, astfel încât anumiți factori de
vulnerabilitate să devină prezenți în rândul unor categorii
sociale care nu dispun de formele necesare de capital pentru
a asigura reziliența în fața provocărilor generate de măsurile
privind combaterea pandemiei8. În această ecuație capitalul
digital și relația acestuia cu capitalul cultural joacă un rol
important: modul de utilizare a tehnologiilor digitale poate fi
un factor de atenuare a adversității măsurilor de izolare atât
pe plan economic, cât și pe plan psihologic sau social.
Un studiu realizat în Marea Britanie de Liam Wright și
colaboratorii pe baza unui eșantion de tip panel a pus în
evidență faptul că, de la începutul pandemiei și până la finalul
anului 2020, decalajele în raport cu indicatorii de statut socioeconomic între grupuri au rămas la același nivel9. Confirmând
rezultatele anterioare, un alt studiu realizat în aceeași țară de
Ettore Recchi și colaboratorii10 au arătat faptul că decalajele
sociale anterioare pandemiei au persistat pe parcursul
perioadei de izolare. În plus, datele colectate au evidențiat
că riscul generat de măsurile restrictive a fost distribuit
diferențiat în funcție de apartenența la anumite categorii
8 	 Michael Marmot & Jessica Allen, ‘COVID-19: Exposing and Amplifying
Inequalities’, Epidemology & Community Health, 74.9 (2020), 681–82.
9 	 Liam Wright, Andrew Steptoe, & Daisy Fancourt, ‘Are We All in This
Together? Longitudinal Assessment of Cumulative Adversities by
Socioeconomic Position in the First 3 Weeks of Lockdown in the UK’, Journal
of Epidemiology and Community Health, 74 (2020), 683–688.
10 Ettore Recchi et al., Living through Lockdown. Social Inequalities and
Transformations during the COVID-19 Crisis in France, 2020.

sociale care reprezintă factori de vulnerabilitate. Astfel, s-a
constatat că segmentele de persoane care au fost afectate
în cea mai mare măsură de pandemie (atât obiectiv, cât și
subiectiv) sunt reprezentate de femei, de persoanele cu statut
economic precar, de persoanele fără un loc de muncă stabil,
de imigranți, de persoanele cu rezidența în cartiere sărace sau
de persoanele instituționalizate11. Totodată, studii similare au
arătat că persoanele fără acces la internet12 sau imigranții13 au
fost segmentele mult mai expuse riscurilor asociate pandemiei
decât alți rezidenți.
Pe de altă parte, un alt studiu recent realizat în Marea
Britanie a pus în evidență faptul că pandemia a contribuit la
amplificarea decalajelor existente pe piața forței de muncă,
fiind afectată îndeosebi o anumită categorie de vârstă ce a
fost denumită „generația COVID”14. Segmentul îi cuprinde pe
tinerii între 16 și 25 de ani care urmau să intre pe piața forței
de muncă. Întrucât se consideră că aceștia sunt influențați
negativ în ceea ce privește oportunitățile de acumulare a
capitalului economic și social, pandemia reprezintă pentru
ei un inhibator al mobilității sociale. Astfel, datele studiului
amintit a evidențiat un decalaj de vârstă ce dezavantajează
tinerii sub 25 de ani comparativ cu toate celelalte categorii
de populație ocupată. În ciuda capitalului digital mai mare de
care dispun și a gradului ridicat de participare la activități în
mediul online, tinerii au înregistrat, în perioada pandemiei, un
risc mai mare de pierdere a locului de muncă, o reducere a
11 Idem.
12 Idem.
13 Yang Hu, ‘Intersecting Ethnic and Native–Migrant Inequalities in the
Economic Impact of the COVID-19 Pandemic in the UK’, Research in Social
Stratification and Mobility, 68 (2020), 100528.
14 Lee Elliot Major, Andrew Eyles, & Stephen Machin, Generation COVID:
Emerging Work and Education Inequalities, 2020.
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posibilităților de angajare și un nivel mai redus al câștigurile
salariale15.
Alte demersuri de cercetare au evidențiat nivelul venitului ca
principal factor de vulnerabilitate și principalul declanșator al
decalajelor sociale în timpul pandemiei. De exemplu, un studiu
realizat în Spania de Alberto Hernando și colaboratorii a arătat
faptul că există un decalaj major între persoanele din categoria
superioară a veniturilor și cele din categoria inferioară, decalaje
care se răsfrâng asupra mobilității spațiale și care reflectă
decalaje colaterale, inclusiv pe plan medical, dar și în sfera
consumului cultural. Mai exact, datele au evidențiat faptul că în
perioada martie-iunie, persoanele cu venit mic au înregistrat o
mobilitate spațială mai ridicată decât persoanele cu venit mare.
În schimb, în perioada iulie-septembrie situația s-a inversat și
persoanele cu venit ridicat au avut o mobilitate mai mare decât
cele cu venit mic, pentru ca în perioada septembrie-octombrie
să se revină la tendința inițială16. Toată această situație reflectă
un acces diferențiat la resursele de petrecere a timpului liber și
la formele de consum cultural în mediul digital.
În plus, transformările produse pe piața forței de muncă
au fost amplificate ca urmare a situației regăsite în rândul
persoanelor care ocupă locuri de muncă precare din punctul
de vedere al stabilității profesionale sau al riscurilor asupra
sănătății. Observațiile au arătat că persoanele cu un
capital economic scăzut sunt primele care experimentează
consecințele negative ale pandemiei, ceea ce conduce într-o
primă fază la un decalaj ridicat în ceea ce privește stilul de
viață și activitățile de consum digital în timpul pandemiei,
atunci când acesta este analizat în raport cu diferențele între
categoriile de venit17. Ulterior, este de așteptat ca decalajul de
15 Idem.
16 Alberto Hernando et al., Social Inequalities in Human Mobility during the
Spanish Lockdown and Post-Lockdown in the Covid-19 Pandemic of 2020,
MedRXiv. The Preprint Server for Health Sciences, 2020 <https://www.
medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.26.20219709v1.full>.
17 Katja Möhring et al., ‘Inequality in Employment during the Corona Lockdown:
Evidence from Germany’, Journal of European Social Policy Blog, 2020, p. 4.

venit să se reducă pe măsură ce criza persistă și afectează mai
multe domenii, ceea ce se răsfrânge și asupra segmentelor cu
un statut economic mai stabil.
Mai multe studii consideră că principala grupă de
vulnerabilitate în timpul pandemiei este reprezentată de
persoanele cu un venit scăzut. Lipsa accesului acestui
segment de populație la tehnologiile digitale a amplificat
decalajele existente anterior pandemiei între persoanele care
îndeplinesc munci intelectuale și cele care îndeplinesc munci
fizice. Persoanele cu situație economică precară nu au dispus
de resursele necesare pentru a-și menține activitățile în mod
integral online, fie ca urmare a imposibilității de a investi
resurse financiare în asigurarea conectivității la internet sau
în utilizarea de dispozitive specifice, fie ca urmare a specificului
muncii18.
Unele abordări pun în evidență crearea unor noi decalaje
sociale care nu au fost vizibile în perioada anterioară
pandemiei, dar au devenit relevante odată cu impunerea
restricțiilor de izolare socială. Aceste decalaje sunt specifice
cadrului ocupațional și vizează distribuirea diferențiată a
posibilităților de consum între persoanele al căror specific
profesional face posibil lucrul de acasă și cele care trebuie
să se deplaseze la locul de muncă19. În general, persoanele
din prima categorie sunt cele cu un venit ridicat și care este
mult mai probabil să acumuleze capital digital și să utilizeze
mijloacele online pentru activitățile profesionale, educative,
comerciale sau de socializare20.
Nu în ultimul rând, dimensiunea genului a reprezentat
un factor important în structurarea decalajelor sociale pe
parcursul pandemiei, conducând la transformări importante
în ceea ce privește munca plătită și neplătită a femeilor.
Astfel, datele studiilor anterioare au indicat faptul că femeile
18 Ettore Recchi et al., Living through Lockdown. Social Inequalities and
Transformations during the COVID-19 Crisis in France, 2020.(p. 23).
19 Idem, p. 3.
20 Idem, p. 23.
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au fost mai presate pe plan social să acorde o prioritate
mai mare responsabilităților domestice sau familiale în
detrimentul responsabilităților profesionale, ceea ce a adus
noi provocări în asigurarea unui echilibru familie-carieră21. În
acest sens, se consideră că femeile au devenit un „element
ultim de amortizare a șocurilor”22 generate de criză (engl.
„shock absorbers of last resort”), fiind categoria socială care a
prezentat un nivel ridicat de reacție în fața provocărilor aduse
de măsurile ce au impus izolarea socială și care a compensat
imposibilitatea anumitor instituții de a-și îndeplini funcțiile
sociale obișnuite. De exemplu, ca urmare a imposibilității
externalizării activităților de îngrijire a copiilor și bătrânilor
către canale formale sau informale (creșe, școli, cămine de

bătrâni), femeile au acordat mai mult timp decât bărbații
îndeplinirii diferitelor sarcini în familie sau în gospodărie23.
De asemenea, decalajele de gen s-au transpus și în faptul că
femeile și-au pierdut în mai mare măsură locul de muncă decât
bărbații, ca urmare a supra-reprezentării lor în sectoarele
ocupaționale cele mai afectate de pandemie (sectorul hotelier,
sectorul turistic)24. În ultimă instanță, toate aceste restructurări
ale rolurilor de gen s-au reflectat asupra formelor de consum
cultural non-public: în perioada izolării sociale, femeile au
acordat mai mult timp activităților domestice, activităților
de îngrijire a copiilor și activităților de interacțiune socială în
mediul digital, în timp ce bărbații au petrecut mai mult timp
implicându-se în activități de divertisment25.

4. Repere analitice în prezentarea rezultatelor
Capitolul de față are două componente de analiză:
(1) componenta transversală și (2) componenta longitudinală.
Prin componenta transversală, studiul își propune să pună în
evidență elementele ce au caracterizat consumul cultural
non-public în perioada de relaxare a restricțiilor cauzate de
pandemie (iulie-octombrie 2020). Componenta longitudinală
este alocată identificării diferențelor care au caracterizat
practicile specifice perioadei amintite, denumită generic
perioada stării de alertă, cu cele specifice intervalului ianuarie
– iunie 2020. Întrucât acest prim semestru al anului a fost
parțial caracterizat de implementarea unor măsuri stricte
de izolare socială, este desemnat generic, în continuare, ca
desemnând perioada stării de urgență. 21 22 23
Tema decalajelor sociale este linia directoare a ambelor
componente și este abordată printr-o serie de analize ce își
propun să identifice decalajul de consum cultural non-public
21 Idem, p. 15.
22 Idem, p. 22.
23 Lídia Farré et al., How the COVID-19 Lockdown Affected Gender Inequality
in Paid and Unpaid Work in Spain, 2020, p. 4 <http://hdl.handle.
net/10419/223876>.

existent între diferite segmente ale populației. Astfel s-a avut
în vedere: 24 25
•

decalajul de gen (diferență între consumul cultural
specific bărbaților și cel specific femeilor),

•

decalajul educațional (diferență între practicile de
consum regăsite în rândul persoanelor cu educație
universitară și cele regăsite în rândul persoanelor care
au cel mult studii gimnaziale),

•

decalajul de venit (diferență între consumul persoanelor
cu un venit mediu lunar de 4500 de lei și cel al persoanelor
un venit mediul lunar sub 1500 de lei),

•

decalajul de vârstă (diferență între consumul persoanelor
cu vârsta între 18 și 35 de ani și cel al persoanelor cu
vârsta peste 65 de ani)

•

decalajul rezidențial (diferență între consumul cultural
specific persoanelor din mediul urban și cel specific
persoanelor din mediul rural).

24 Idem.
25 Ettore Recchi et al., Living through Lockdown. Social Inequalities and
Transformations during the COVID-19 Crisis in France, 2020.(p. 23)
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În componenta transversală a studiului, decalajul de
consum cultural este operaționalizat prin observarea unei
diferențe de cel puțin 10% între categoriile sociale de referință
în raport cu indicatorii de consum cultural. În componenta
longitudinală a studiului s-a avut în vedere identificarea
modului în care a evoluat decalajul regăsit în perioada stării
de alertă, comparativ cu perioada de stării de urgență,
păstrându-se spre ilustrare categoriile de activități pentru
care rezultatele analizei au arătat diferențe semnificative.
Construit astfel, studiul respectă metodologia cercetărilor
anterioare care au abordat practicile de consum cultural în
timpul pandemiei actuale la nivel european și care au pus în
evidență faptul că principalele decalaje ce se pot transpune
într-un consum digital diferențiat se observă în raport cu criterii
de gen, de venit și de vârstă.

în mai multe categorii, ținând cont de funcția îndeplinită:
(1) activități cu funcție predominant culturală; (2) activități
cu funcție predominantă de divertisment; (3) activități cu
funcție predominant informativă; (4) activități cu funcție
predominat educativă sau profesională și (5) activități cu
funcție mixtă. În realizarea acestei clasificări s-a pornit de
la reperele conceptuale definite în volumul „Barometrul de
consum cultural 2019. Experiența și practicile culturale de timp
liber”26. Astfel, în plus față de studiile prezentate, în cuprinsul
capitolului de față se va urmări nu doar criteriul diferențiator
al decalajului, ci și sfera în care acesta se manifestă, raportată
la funcțiile îndeplinite de practicile de consum, funcții care se
află în strânsă legătură cu procesele de convertibilitate și
transferabilitate ale capitalului digital în alte forme de capital:
economic, cultural, educațional, social etc.

Cu scopul de a surprinde tendințe relevante din punct de
vedere analitic, practicile de consum cultural au fost încadrate

5. Tendințe generale în consumul cultural
non-public
Pentru început, datele pun în evidență faptul că rutinele
săptămânale de consum cultural non-public sunt, în general,
similare în ele două studii (Graficul 1). Utilizarea diferitelor
dispozitive pentru a asculta muzică a rămas activitatea
practicată de majoritatea respondenților, aceasta fiind, de
altfel, și singura categorie de consum cultural care a înregistrat
o ușoară scădere: de la 98% în perioada stării de urgență
la 85% în perioada stării de alertă. Scăderea observată
este explicabilă prin relaxarea restricțiilor de circulație și
flexibilizarea activităților realizate în afara locuinței.
În plus, peste 30% dintre respondenți au vizionat în mod
frecvent filme prin transmisiune video online (Netflix, HBO
Go), în contextul în care utilizarea unor tipuri de dispozitive
ce suportă DVD, CD sau Blu-ray a fost mult mai redusă

(17%). Procentul persoanelor care au citit săptămânal cărți în
format tipărit se situează în jurul valorii de 30%, aceasta fiind
apropiată procentului de persoane care au utilizat săptămânal
telefonul pentru jocuri. În același timp, procentul persoanelor
care au citit săptămânal cărți în format electronic este similar
atât procentului de persoane care au utilizat calculatorul,
laptopul sau consola pentru jocuri, cât și procentului de
persoane care au citit ziare sau reviste în format tipărit. Aceste
cazuri grupează aproximativ 20% dintre respondenți. 26

26 Anda Becuț-Marinescu, ‘Introducere și Metodologie’, În Barometrul de
Consum Cultural 2019. Experiența și Practicile Culturale de Timp Liber,
Editat de Carmen Croitoru & Anda Becuț-Marinescu (București: Editura
Universul Academic, 2020), pp. 5–10.
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Graficul 1. Evoluția frecvenței cu care au fost practicate
activități specifice consumului cultural non-public [procentul
de persoane care cel puțin săptămânal…]
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

... au ascultat muzică (în general: la calculator, la radio, TV, telefon etc.)
98%
85%
... au vizionat filme prin streaming video (Netflix, HBO Go etc.)
33%
35%
... au citit cărți în format tipărit
30% (estimare)
30%
... au jucat jocuri pe telefon
31%
26%
... au citit ziare / reviste în format de hârtie
26% (estimare)
26%
... au citit cărți în format electronic
18% (estimare)
18%
... au jucat jocuri pe calculator / laptop sau consolă
19%
17%
... au vizionat filme pe DVD / CD / Blu-Ray
14%
17%

La fel ca în situația consumului cultural non-public, nici în
evoluția modurilor de utilizare a internetului nu se remarcă
schimbări semnificative odată cu avansarea situației
pandemice (Graficul 2). Ușoare scăderi ale practicilor ce
implică accesarea internetului se remarcă în cazul utilizării
rețelelor de socializare, în cazul utilizării dispozitive pentru
a asculta muzică sau radio online, precum și în cazul
informărilor, declarațiilor oficiale sau a altor comunicate de

presă. Cu toate acestea, diminuarea frecvenței cu care au
fost practicate aceste activități nu poate indica transformări
structurale relevante în raport cu formele de consum cultural
în mediul online și cel mai probabil se datorează limitărilor
metodologice ale studiilor.
Similar primei perioade a anului 2020, datele pun în
evidență faptul că în perioada de relaxare a restricțiilor
internetul a fost utilizat preponderent pentru scopuri
de divertisment sau informative: peste jumătate dintre
respondenți au utilizat rețelele de socializare, au ascultat
muzică online, au vizionat materiale video, fotografii sau
meme-uri, au urmărit în direct informări de importanță
națională și au citit presă online. De asemenea, aproximativ
jumătate dintre respondenți au vizionat filme prin intermediul
platformelor de tip Netflix sau HBO Go. Utilizarea internetului
pentru activități de divertisment și informative este urmată
de utilizarea internetului pentru activități profesionale sau
educative: între 30% și 40% dintre respondenți au utilizat
internetul pentru activități profesionale, pentru a citi cărți,
manuale sau articole și pentru a urma cursuri sau programe
de pregătire online. În schimb, internetul a fost utilizat într-o
mai mică măsură pentru întreprinderea unor activități cu
caracter cultural: mai puțin de 25% din totalul respondenților
se numără în categoria persoanelor are au utilizat internetul
pentru vizionarea spectacolelor sau concertelor (înregistrate
sau în direct), pentru căutarea informațiilor despre
evenimente culturale, pentru achiziționarea unor produse
culturale sau asimilate acestora sau pentru vizitarea siteurilor unor muzee, biblioteci sau galerii.

70 Tendințe generale în consumul cultural non-public
Graficul 2. Evoluția modurilor de utilizare a internetului (procentul de persoane care au utilizat, cel puțin o dată,
internetul pentru a realiza activitatea de referință)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020
58%
56%

Pentru a viziona materiale video cu scop de divertisment, educativ sau cultural, fotografii, meme-uri etc.
Pentru folosirea rețelelor de socializare (Facebook, Instagram etc.)

79%
71%
21%
19%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale

16%
14%

Pentru a cumpăra de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.
33%
33%

Pentru a citi cărți, manuale, articole etc.

31%
30%

Pentru a urma cursuri sau tutoriale online

21%
26%

Pentru a citi sau viziona bloguri / videobloguri
Pentru a asculta muzică sau radio online

65%
56%
42%
42%

Pentru activități profesionale

48%
51%

Pentru a citi presă online

48%
45%

Pentru a viziona filme sau programe TV difuzate online (Netflix, HBO Go etc.)
Pentru a urmări în direct informări / declarații de presă / comunicate de importanță națională

61%
54%

Pentru a viziona spectacole / concerte etc. înregistrate

26%
22%

Pentru a viziona spectacole / concerte etc. în direct

26%
17%

Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale (ex.: cărți electronice, audiobook)
Pentru vizitarea site-urilor unor muzee / galerii pentru tururi virtuale, expoziții online, materiale digitizate
Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau alte site-uri specializate pentru a vă îmbunătăți cunoștințele

20%
15%
11%
11%
21%
19%
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Nu doar modurile de utilizare a internetului, ci și frecvențele
de accesare au fost similare în starea de urgență și în starea
de alertă (Tabelul 1). În ambele perioade, peste 60% dintre
respondenți au accesat zilnic internetul, iar peste 70% și-au
conectat dispozitivele online cel puțin o dată pe săptămână. Cu
toate acestea, datele pun în evidență o pondere semnificativă
de persoane care rămân, în continuare, private de accesul la
internet, putând fi astfel supuse unor riscuri de excluziune socială.

au utilizat niciodată internetul: creștere de la 17% în perioada
stării de urgență la 25% în perioada stării de alertă.
Tabelul 2. Evoluția frecvenței de utilizare a internetului 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.)?]
Masculin

Tabelul 1. Evoluția frecvenței de utilizare a internetului

Ianuarie
Iulie –
– Iunie Octombrie
2020
2020

Cât de des utilizați internetul?

Ianuarie – Iunie
2020

Iulie –
Octombrie
2020

În fiecare zi

64%

63%

De câteva ori pe săptămână

8%

9%

O dată pe săptămână

4%

4%

De 1-3 ori pe lună

2%

1%

Mai rar de o dată pe lună

1%

2%

Niciodată

21%

21%

Niciodată

Total

100%

100%

Analizele agregate indică faptul că frecvența generală
de utilizare a internetului nu diferă semnificativ în funcție de
gen (Tabelul 2). Procentul persoanelor de gen masculin care
au utilizat zilnic internetul se situează în jurul valorii de 60%
și este similar cu cel al persoanelor de gen feminin. Situația
este valabilă atât pentru perioada stării de urgență, cât și
pentru perioada stării de alertă. Cu toate acestea, datele pun
în evidență o serie de aspecte necesar a fi urmărite la nivelul
unei perioade mai mari de timp pentru a identifica măsura
în care pot constitui fundamentul unor decalaje sociale
manifestate într-o sferă mai largă. Primul dintre aspectele
remarcate vizează o scădere cu 9% a procentului de femei
care au utilizat săptămânal internetul: scădere de la 77% în
perioada stării de urgență la 68% în perioada stării de alertă.
De asemenea, un al doilea aspect vizează o situație inversă și
pune în evidență o creștere cu 8% procentului de femei care nu

Feminin
Ianuarie
– Iunie
2020

Iulie –
Octombrie
2020

În fiecare zi

66%

67%

62%

59%

De câteva ori pe
săptămână

8%

10%

8%

9%

O dată pe săptămână

3%

3%

4%

4%

De 1-3 ori pe lună

2%

1%

2%

1%

Mai rar de o dată pe
lună

1%

2%

0%

2%

20%

17%

24%

25%

100%

100%

100%

100%

În perioada stării de alertă, persoanele cu studii superioare
au utilizat internetul la fel de frecvent ca în perioada stării
de urgență (Tabelul 3). Schimbări ale frecvenței de acces la
internet nu caracterizează nici categoria persoanelor cu
studii gimnaziale, nici segmentul persoanelor care au absolvit
cel puțin studii post-liceale. Cu toate acestea, menținerea
constantă a situației nu anulează decalajele majore de
utilizare a internetului ce pot fi observate în raport cu nivelul
educațional: persoanele cu educație scăzută au utilizat
internetul într-o proporție semnificativ mai redusă decât
persoanele cu educație ridicată. Peste 90% dintre persoanele
cu studii universitare au utilizat internetul zilnic, în timp ce
puțin peste 40% dintre persoanele care au absolvit cel mult
studii gimnaziale s-au conectat la mediul online în fiecare zi.
Totodată, este de remarcat faptul că, în perioada stării de
alertă, 60% dintre persoanele care au gimnaziul ca ultimă
școală absolvită nu au utilizat internetul niciodată.
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Tabelul 3. Evoluția frecvenței de utilizare a internetului în funcție de nivelul educațional
[Cât de mult ați utilizat internetul în ultimele 6 luni (pe telefon, calculator, tabletă, acasă, la liceu/ facultate, la muncă etc.)?]
Cel mult studii gimnaziale

Cel mult studii post-liceale

Cel puțin studii superioare

Ianuarie – Iunie
2020

Iulie –
Octombrie
2020

Ianuarie – Iunie
2020

Iulie –
Octombrie
2020

Ianuarie – Iunie
2020

Iulie –
Octombrie
2020

47%

41%

68%

70%

91%

92%

De câteva ori pe săptămână

8%

11%

9%

10%

4%

4%

O dată pe săptămână

6%

4%

3%

4%

2%

2%

De 1-3 ori pe lună

3%

0%

2%

1%

1%

0%

Mai rar de o dată pe lună

0%

4%

1%

2%

0%

1%

În fiecare zi

Niciodată

36%

40%

17%

13%

2%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Venitul pare să aibă un rol mai important decât educația în
definirea frecvenței de utilizare a internetului. Astfel, se poate
observa că frecvența de utilizare a internetului a înregistrat o
tendință de ușoară scădere pentru categoriile de persoane cu
un venit lunar mediu sub 4500 RON, dar a crescut semnificativ
în cazul persoanelor cu un venit de peste 4500 RON (Tabelul 4).
Dacă în perioada stării de urgență persoanele din segmentul
superior de venit au utilizat zilnic internetul în proporție de 80%,

în perioada stării de alertă procentul identificat în rândul acestei
categorii de venit a crescut la 97%.Totodată, analiza indică
faptul că decalajele în ceea ce privește gradul de utilizare a
internetului se regăsesc nu doar în raport cu nivelul educațional,
ci și în raport cu venitul. Mai exact, persoanele cu un venit sub
1500 RON obișnuiesc să utilizeze internetul zilnic sau săptămânal
într-o proporție semnificativ mai mică decât persoanele din toate
celelalte categorii cu o situație materială mai bună.

Tabelul 4. Evoluția frecvenței de utilizare a internetului în funcție de nivelul venitului
[Cât de mult ați utilizat internetul în ultimele 6 luni (pe telefon, calculator, tabletă, acasă, la liceu/ facultate, la muncă etc.)?]
1500 RON și sub

1501-3000 RON

3001-4500 RON

Peste 4500 RON

Ianuarie –
Iunie 2020

Iulie –
Octombrie
2020

Ianuarie –
Iunie 2020

Iulie –
Octombrie
2020

Ianuarie –
Iunie 2020

Iulie –
Octombrie
2020

Ianuarie –
Iunie 2020

Iulie –
Octombrie
2020

În fiecare zi

47%

41%

66%

65%

84%

77%

80%

97%

De câteva ori pe săptămână

10%

11%

8%

9%

6%

5%

8%

2%

O dată pe săptămână

3%

6%

3%

5%

3%

4%

4%

0%

De 1-3 ori pe lună

4%

2%

1%

1%

2%

0%

1%

0%

Mai rar de o dată pe lună

1%

1%

1%

4%

0%

0%

1%

0%

Niciodată

35%

39%

21%

16%

5%

14%

6%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Analiza diferențiată pe criterii de vârstă pune în evidență
faptul că frecvența de utilizare a internetului în perioada stării
de alertă rămâne aceeași cu cea înregistrată în perioada
stării de urgență (Tabelul 5). Conform acelorași date, se poate
observa o corelație puternică între vârstă și gradul de utilizare
a internetului: cu cât vârsta respondenților este mai mică, cu
atât frecvența de utilizare a internetului este mai mare. Mai
mult decât atât, decalajele de vârstă sunt mult mai vizibile

decât decalajele educaționale sau de venit. Diferențele
semnificative în utilizarea internetului se regăsesc nu doar la
o analiză comparativă a situației persoanelor între 18 și 35 de
ani cu cea a persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani (decalaj
de aproximativ 70%), ci și la o analiză comparativă a situației
persoanelor între 51 și 65 de ani și cea a persoanelor de peste
65 de ani (decalaj de aproximativ 30%).

Tabelul 5. Evoluția frecvenței de utilizare a internetului 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

Ianuarie –
Iunie 2020

Iulie –
Octombrie
2020

51 – 65 ani

Ianuarie –
Iunie 2020

Iulie –
Octombrie
2020

Peste 65 de ani

Ianuarie –
Iunie 2020

Iulie –
Octombrie
2020

Ianuarie –
Iunie 2020

Iulie –
Octombrie
2020

În fiecare zi

94%

92%

77%

70%

51%

55%

22%

24%

De câteva ori pe săptămână

5%

7%

9%

12%

11%

10%

7%

9%

O dată pe săptămână

0%

0%

5%

3%

4%

7%

6%

7%

De 1-3 ori pe lună

1%

0%

2%

1%

3%

1%

3%

1%

Mai rar de o dată pe lună

0%

0%

1%

5%

1%

3%

1%

1%

Niciodată

0%

1%

6%

9%

30%

24%

61%

58%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Atât în mediul urban, cât și în mediul rural, frecvența de
utilizare a internetului în perioada stării de alertă este similară
cu cea a utilizării internetului în starea de urgență (Tabelul 6).
În mediul urban, procentul persoanelor care au utilizat zilnic
internetul depășește valoarea de 68% pentru ambele valuri ale
studiului, iar în mediul rural procentul este de 60% în primul val
și de 56% în cel de-al doilea. Cu toate acestea, decalajul urbanrural în utilizarea internetului prezintă o creștere de la 8% la
12%, situație care este necesar a fi monitorizată în cadrul altor
cercetări pentru a pune în evidență dacă evoluția pandemiei
se răsfrânge asupra accesibilității online în raport cu mediul
de rezidență.

Tabelul 6. Evoluția frecvenței de utilizare a internetului
în funcție de mediul de rezidență [Cât de mult ați utilizat
internetul în ultimele 6 luni (pe telefon, calculator, tabletă,
acasă, la liceu/ facultate, la muncă etc.)?]
Urban

Rural

Ianuarie
Iulie –
Ianuarie
Iulie –
– Iunie Octombrie – Iunie Octombrie
2020
2020
2020
2020
În fiecare zi

68%

68%

60%

56%

De câteva ori pe săptămână

8%

6%

8%

13%

O dată pe săptămână

4%

4%

3%

4%

De 1-3 ori pe lună

2%

1%

2%

1%

Mai rar de o dată pe lună
Niciodată

0%

3%

1%

1%

18%

18%

26%

25%

100%

100%

100%

100%
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6. Decalaje sociale în activitățile de consum cultural
non-public
6.1 Decalaje sociale în activitățile
cu o funcție predominant culturală
Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant
culturală este similar în cele două perioade supuse analizei.
Acest lucru este valabil atât în ceea ce privește activitățile
pentru care nu este necesară o conexiune la internet, cât și
pentru cele realizate exclusiv în mediul online (Graficul 3). Pe de
o parte, se poate observa că lectura cărților în format tipărit
a fost una dintre activitățile practicate de cei mai mulți dintre
respondenți, aproximativ 50% dintre aceștia declarând că au
citit cărți în format tipărit în perioadele de referință. Mai mult
decât atât, 32% dintre respondenți au lecturat cărți în format
electronic pe parcursul stării de alertă. Pe de altă parte, se
poate observa că toate celelalte activități specifice consumului
cultural în mediul online au fost practicate de mai puțin de 25%
dintre respondenți. În acest context, vizionarea spectacolelor sau
concertelor înregistrate reprezintă activitatea culturală în mediul
online care a înregistrat cea mai ridicată rată de participare.
Valorile procentuale reduse corespunzătoare activității de
căutare a informațiilor despre evenimente și produse culturale
pot fi deopotrivă un indiciu al faptului că activitățile din sfera
culturală au prezentat un grad relativ redus de interes, dar în
același timp pot constitui o consecință directă a provocărilor pe
care pandemia le-a adus asupra ofertei culturale în general.
Datele indică o corelație puternică între educație și gradul
de practicare a activităților cu o funcție predominant culturală
în perioada stării de alertă. Pentru toate activitățile avute în
considerare se confirmă ipotezele potrivit cărora cu cât nivelul
educațional este mai ridicat, cu atât procentul persoanelor care
sunt implicate în activități culturale este mai mare (Graficul 4).

Mai puțin de 30% dintre respondenții care au gimnaziul ca ultima
școală absolvită au practicat activități culturale din sfera nonpublică, situație care este cu atât mai vizibilă pentru practicile de
consum desfășurate în mediul online. Lectura cărților (în format
tipărit sau electronic) și vizionarea spectacolelor sau concertelor
înregistrate au fost activitățile practicate cel mai frecvent de către
persoanele care au cel mult școală post-liceală. În schimb, în
rândul persoanelor cu educație superioară au predominat lectura
și căutarea de informații despre evenimente sau produse culturale,
care s-a materializat în achiziționarea de produse culturale (cărți,
CD-uri), dar și în vizionarea spectacolelor înregistrate sau în
vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale.
În general, activitățile cu o funcție preponderent culturală au
fost cele caracterizate prin decalaje educaționale semnificative în
rândul respondenților care le-au practicat (peste 10% diferență
între gradul de consum înregistrat în rândul persoanelor cu
educație gimnazială, comparativ cu cel înregistrat în rândul
persoanelor cu educație universitară), decalaje persistente
pe tot parcursul anului 2020 (Graficul 5). Cele mai ridicate
decalaje educaționale (diferență procentuală de aproximativ
50%) caracterizează activitatea lecturii cărților în format tipărit,
urmată de cătarea informațiilor cu caracter cultural și de
achiziționarea diferitelor produse culturale. Totodată decalaje
educaționale semnificative se regăsesc în cazul vizitării site-urilor
unor biblioteci sau al vizitării site-urilor unor muzee sau galerii
pentru tururi virtuale, expoziții online sau materiale în format
digital. O astfel e situație poate fi explicată prin acțiunea unor
factori de ordin subiectiv (preferințe, motivații, opțiuni de consum
ale publicului potențial), dar în același timp poate fi interpretată
ca o transpunere în mediul digital a decalajelor care, anterior
pandemiei, caracterizau consumul cultural elitist (engl. highbrow)
în spațiul public.
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Graficul 3. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant culturală (procentul de persoane
care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
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32%
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Graficul 4. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant culturală în perioada de relaxare a restricțiilor – analiză în
raport cu nivelul de educație (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Cel mult gimnaziu

Offline

Lectura cărților în format tipărit

Cel mult post-liceală

82%

Lectura cărților în format electronic

Studii superioare
31%

59%

55%

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

Vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale (ex: cărți electronice, audiobook)

Online

8%
8%

24%

11%
11%

32%

Vizionarea spectacolelor / concertelor etc. în direct

27%

Vizionarea spectacolelor / concertelor etc. înregistrate

34%

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

Căutarea de informații despre evenimente și produse culturale

21%

32%

16%

13%

23%

11%

36%

42%

10%

18%

5%

4%

Decalaje sociale în activitățile de consum cultural non-public 77
Graficul 5. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție predominant culturală
(diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele cu studii superioare
și gradul de practicare de către persoanele cu studii gimnaziale)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020
20%

Vizitarea site-urilor unor muzee / galerii pentru tururi virtuale, expoziții online, materiale digitizate
27%

Vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale (ex: cărți electronice, audiobook)

36%
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Căutarea de informații despre evenimente și produse culturale

În raport cu activitățile ce îndeplinesc preponderent o
funcție culturală, decalajul de venit pare a fi mai puțin relevant
decât decalajul educațional (Graficul 6), situație ce poate fi
explicată prin prisma faptului că tipurile de conținut online
sunt disponibile în mare parte gratuit. O astfel de asumpție
este confirmată de faptul că decalaje de venit se regăsesc
exclusiv în cazul activităților ce includ o latură comercială
(cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru) și activitățile
ce presupun un consum mai degrabă de nișă (vizitarea siteurilor unor muzee sau galerii pentru tururi virtuale, expoziții
online sau materiale în format digital). Pentru alte tipuri de
activități, accesibile din punct de vedere economic, nu se
remarcă diferențe semnificative de venit. Activitățile din aceste
categorii includ: căutarea de informații despre evenimente sau
produse culturale, vizionarea spectacolelor sau concertelor
înregistrate sau a celor transmise în direct, alături de vizitarea
site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale. O situație
aparte este reprezentată de datele care pun în evidență
decalaje semnificative de venit între persoanele ce practică
unele activități de consum non-public, precum lectura cărților.

21%

34%
31%

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

Lectura cărților în format tipărit

16%

49%
51%

În cazul activităților de lectură a cărților în format tipărit,
decalajul educațional este mai ridicat decât cel de venit, în timp
ce pentru activitățile de lectură a cărților în format electronic
decalajul educațional înregistrează valori similare celui de venit.
Diferența observată este mai degrabă rezultatul unei integrări
a practicilor de lectură în cadrul activităților profesionale sau
educaționale decât al unor mecanisme ce acționează diferit în
piața cărților digitale față de piața cărților tipărite.
Decalajele în funcție de venit nu au înregistrat transformări
semnificative în perioada stării de alertă, comparativ cu perioada
stării de urgență (Graficul 7). Pentru ambele perioade analizate,
activitățile pentru care se constată cel mai ridicat decalaj în
funcție de venit sunt reprezentate de lectura cărților în format
tipărit (decalaj între 25 și 35% în ambele perioade în perioada
de referință) și de achiziționarea diferitelor produse cu specific
cultural (decalaj de 20% în ambele perioade de referință). De
asemenea, în perioada stării de alertă, activitățile ce presupun
căutarea de informații privind evenimentele sau produsele
culturale au înregistrat un decalaj similar activităților ce
presupun o latură comercială (decalaj de 18% în perioada stării
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de urgență și de 20% în perioada stării de alertă). În ceea ce
privește activitățile ce includ vizitarea site-urilor unor muzee,
galerii sau biblioteci se observă o scădere a decalajului cu

7%, însă această valoare nu este suficient de mare pentru a
exprima transformări consistente, ci se poate datora unor limitări
metodologice inerente studiilor bazate pe ancheta sociologică.

Graficul 6. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant culturală în perioada de relaxare a restricțiilor – analiză
în raport cu venitul personal (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
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52%
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43%
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39%

31%

24%
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14%
16%

Cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.
27%

Vârsta reprezintă un criteriu diferențiator în special în
ceea ce privește lectura cărților în format electronic, vizitarea
site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale de interes,
vizionarea spectacolelor sau concertelor înregistrate și
achiziționarea unor produse cu specific cultural (Graficul 8).
Pentru toate activitățile menționate anterior se poate observa
tendința potrivit căreia rata de participare este cu atât mai
mare cu cât vârsta respondenților este mai mică. O astfel de
tendință nu caracterizează, în schimb, activitatea de lectură
a cărților în format tipărit, caz în care tinerii au înregistrat un
nivel de consum asemănător grupei de vârstă 51-65 de ani, iar
valorile înregistrate în rândul persoanelor între 36 și 50 de ani
sunt asemănătoare celor înregistrate în rândul persoanelor cu

21%

14%

7%
9%

8%

vârsta de peste 65 de ani27. Consumul cultural agregat în funcție
de vârstă nu prezintă variații progresive pentru activitățile
desfășurate online, nici în ceea ce privește vizitarea site-urilor
unor muzee sau galerii, nici în ceea ce privește căutarea de
informații despre evenimente culturale. Pentru această din
urmă activitate nu apar diferențe semnificative între cele trei
categorii de respondenți cu vârsta între 18 și 50 de ani28. De
asemenea, în cazul vizionării spectacolelor sau concertelor
transmise în direct nu apar diferențieri semnificative ale
consumului agregat între cele patru categorii de vârstă29.
27 A se vedea Tabelul 8 din Anexa 1
28 A se vedea Tabelul 12 din Anexa 1
29 A se vedea Tabelul 12 din Anexa 1
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Graficul 7. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție predominant culturală
(diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele cu venit lunar ridicat
și gradul de practicare de către persoanele cu venit scăzut)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020
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Vizitarea site-urilor unor muzee / galerii pentru tururi virtuale, expoziții online, materiale digitizate
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20%
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33%
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Graficul 8. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant culturală în perioada de relaxare a restricțiilor – analiză
în raport cu vârsta (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
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Cu toate acestea, decalajul de vârstă înregistrat în
cazul activităților cu funcție predominant culturală scade
considerabil în ceea ce privește lectura cărților în format
tipărit: de la un decalaj de 26% în perioada stării de urgență
s-a ajuns la un decalaj de 7% în perioada stării de alertă. Însă
trebuie să avem în vedere faptul că scăderea decalajului în
acest domeniu nu presupune reducerea decalajelor sociale,
ci o astfel de situație este observată strict pe fondul unei
reduceri a gradului de lectură a cărților tipărite în rândul
tinerilor pe parcursul perioadei care s-a suprapus vacanței
de vară. Un astfel de rezultat poate pune în evidență o
specificitate a formelor de consum: practicile de lectură în
rândul tinerilor au la bază, mai degrabă, cărți de specialitate
valorificate pe plan educațional și mai puțin conținuturi
asimilate în scopuri cultural-recreative. O astfel de ipoteză
poate fi testată în studiile viitoare, pentru a observa dacă
natura lecturii reprezintă o explicație validă a evoluției
considerabile observate în decalajul de vârstă corespunzător
practicilor de lectură a cărților în format tipărit.
În raport cu mediul de rezidență, consumul cultural nonpublic în perioada stării de alertă se caracterizează prin
decalaje semnificative în ceea ce privește lectura cărților

în format tipărit, vizionarea spectacolelor/concertelor în
direct și căutarea de informații despre evenimente sau
produse culturale (Graficul 9). Pentru toate aceste activități
decalajul de consum între mediul urban și mediul rural este
mai mare de 10%. În perioada de relaxare a restricțiilor, un
consum mai ridicat în mediul urban față de mediul rural
a caracterizat activități precum lectura cărților în format
electronic, vizionarea spectacolelor/concertelor înregistrate
și achiziționarea de cărți, CD-uri sau bilete la teatru (decalaj
între 7% și 9%). În schimb, vizitarea site-urilor unor muzee,
galerii sau biblioteci este o sferă de activități la nivelul cărora
au fost înregistrare valori similare ale consumului cultural
în mediul urban și în mediul rural. Absența unor diferențieri
rezidențiale considerabile este mai degrabă un artefact
metodologic: activitățile lipsite de un decalaj social sunt
caracterizate de cea mai redusă rată de implicare (sub 16%
în ambele medii de rezidență), ceea face dificilă observarea
unor decalaje semnificative statistic conform metodologiei
de operaționalizare. De aceea, este recomandabil ca
studiile viitoare să exploreze printr-o metodologie calitativă
particularitățile publicului ce participă la activități culturale
în spații digitale de tipul muzeelor, galeriilor sau bibliotecilor.

Graficul 9. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant culturală în perioada de relaxare a restricțiilor – analiză
în raport cu mediul de rezidență (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de
referință)
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Decalajele în raport cu mediul de rezidență rămân
aproximativ la același nivel pe parcursul stării de alertă prin
comparație cu starea de urgență (Graficul 10). Decalajul
urban-rural în ceea ce privește lectura cărților în format tipărit
se menține în jurul valorii de 16%, dar decalajul urban-rural în

ceea ce privește căutarea de informații cu relevanță culturală
crește cu 6% (de la 11% la 17%), însă această creștere nu este
semnificativă din punct de vedere statistic pentru a constitui
suportul unei tendințe caracteristice practicilor de consum
cultural.

Graficul 10. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție predominant culturală
(diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele din mediul urban
și gradul de practicare de către persoanele din mediul rural)
Ianuarie – Iunie 2020
Căutarea de informații despre evenimente și produse culturale

Iulie – Octombrie 2020
17%

13%

Cumpărarea de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.
Lectura cărților în format tipărit

6.2 Decalaje sociale în activitățile
cu o funcție predominant
recreativă
Activitățile de divertisment au fost practicate de
respondenți în aceeași măsură în perioada stării de urgență
și a stării de alertă, diferențele procentuale rezultate între cele
două perioade de referință ale studiului aflându-se în marja
de eroare a sondajului și nefiind capabile astfel să pună în
evidență restructurări semnificative ale consumului cultural
de tip recreativ (Graficul 11). Activitatea practicată cel mai
frecvent din această categorie a rămas utilizarea diferitelor
dispozitive pentru a asculta muzică. Astfel, se poate observa
că peste 90% dintre respondenți au utilizat dispozitive pentru
a asculta muzică, iar peste 55% au realizat această activitate
prin conectarea la internet. Vizionarea de filme sau programe

11%

9%

16%
16%

TV difuzate online sau prin transmisiune video online constituie
o activitate pe care aproximativ 50% dintre respondenți au
practicat-o în perioada pandemiei, indiferent de tipurile
de restricții existente pe plan național. Această distribuție
procentuală apare într-un context în care vizionarea de filme
pe DVD/CD/Blu-Ray s-a regăsit ca activitate de petrecere a
timpului liber în rândul a mai puțin de 30% dintre respondenți.
Jocurile pe telefon au reprezentat o activitate practicată
într-o mai mare măsură decât jocurile pe calculator, laptop
sau tabletă: pentru jocurile pe telefon au optat în jur de 40%
dintre respondenți în ambele perioade de referință, în timp ce
jocurile pe alte dispozitive au fost practicate de 32% dintre
respondenți în perioada stării de urgență și de 24% dintre
persoanele chestionate în perioada stării de alertă.
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Graficul 11. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant recreativă (procentul de persoane
care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020
65%
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56%

95%
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45%
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48%
45%
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24%

42%
39%
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Dacă în cazul activităților cu o funcție predominant
culturală nu au fost remarcate diferențe specifice de gen, în
cazul activităților cu funcție predominantă de divertisment
se constată o serie de activități ce au fost practicate în mod
preponderent de persoanele de gen masculin comparativ cu

cele de gen feminin (Graficul 12). Astfel, datele pun în evidență
faptul că o pondere mai ridicată de bărbați decât de femei au
utilizat internetul pentru vizionarea de filme prin transmisiune
video online și calculatorul, laptopul sau consola pentru jocuri.

Graficul 12. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant recreativă în perioada de relaxare a restricțiilor –
analiză în raport cu genul (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Masculin

Feminin

Utilizarea internetului pentru vizionarea de lme prin streaming video (Net ix, HBO Go etc.)
Jocuri pe calculator, laptop sau consolă

O creștere a decalajului de gen poate fi observată în ceea
ce privește vizionarea de filme prin transmisiune video online
(Graficul 13). Decalajul astfel observat înregistrează o modificare
de 9%: de la un decalaj de gen de 7% în perioada stării de

53%

37%
33%

16%

urgență se ajunge la un decalaj de 16% în perioada stării de
alertă. Aceste modificări pot fi observate în contextul unei creșteri
a ponderii de bărbați și a scăderii ponderii de femei care practică
această activitate. În schimb, nivelul de utilizare a calculatorului,
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laptop-ului sau consolei pentru jocuri a înregistrat ușoare scăderi
în perioada stării de alertă atât în rândul respondenților de gen
masculin, cât și în cazul celor de gen feminin, fapt care a condus
la o modificare a decalajului de gen cu 4% (de la 13% la 17%).
În general, pe parcursul stării de alertă, persoanele cu studii
superioare au practicat activități cu funcție predominantă de
divertisment într-o măsură mai mare decât persoanele cu studii
postliceale sau gimnaziale (Graficul 14). Tendința se observă cu
precădere în ceea ce privește utilizarea diferitelor dispozitive
pentru a asculta muzică, vizionarea de filme prin transmisiune

video online și utilizarea calculatorului, laptopului sau consolei
pentru jocuri. Pentru toate aceste tipuri de activități procentele
înregistrate în rândul persoanelor cu studii superioare sunt
mai mari decât procentele înregistrate în rândul celor cu studii
postliceale, și mult mai mari în rândul celor cu studii universitare
comparativ cu persoanele cu studii gimnaziale. În ceea ce
privește vizionarea de filme pe DVD/CD/Blu-Ray sau utilizarea
telefonului pentru jocuri, persoanele care au absolvit cel mult
studii liceale se diferențiază prin comportamentul de consum
doar de persoanele cu educație redusă (cel mult gimnaziu), dar
nu și de persoanele cu studii universitare30.

Graficul 13. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție predominant recreativă
(diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele de gen masculin
și gradul de practicare de către persoanele de gen feminin)30
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

Filme prin streaming video (Net ix, HBO Go etc.)
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16%
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Graficul 14. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant recreativă în perioada de relaxare a restricțiilor – analiză în
raport cu nivelul de educație (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință).
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30 A se vedea Tabelul 9 din Anexa 1
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Amplificarea considerabilă a decalajelor educaționale
în raport cu activitățile de divertisment se observă, pe de
o parte, pentru utilizarea conexiunii la internet pentru a
asculta muzică sau radio și, pe de altă parte, pentru utilizarea
oricăror dispozitive (calculator, laptop, consolă, tabletă,
telefon) pentru jocuri (Graficul 15). Toate aceste decalaje sunt

amplificate deoarece persoanele care au absolvit cel puțin
studii gimnaziale au practicat într-o proporție semnificativ
mai redusă activitățile menționate în perioada stării de
alertă comparativ cu perioada stării de urgență, în condițiile
în care comportamentul de consum a rămas nemodificat în
cazul persoanelor cu studii universitare.

Graficul 15. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție predominant recreativă
(diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele cu educație superioară
și gradul de practicare de către persoanele cu educație gimnazială)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

Jocuri pe telefon
Muzică în general: la calculator, la radio, TV, telefon etc.

13%

Jocuri pe calculator, laptop sau consolă

16%

33%

Muzică sau radio online

Se observă variații semnificative în funcție de venit
în cazul activităților ce presupun vizionarea de filme
prin transmisiune video online sau prin DVD/CD/BluRay, precum și în cazul utilizării calculatorului laptop-ului
sau consolei pentru jocuri (Graficul 16). Astfel, procentul
persoanelor care au practicat cel puțin o dată activitățile
respective în perioada stării de urgență crește progresiv de
la categoria respondenților cu venitul aflat sub valoarea de
1500 de lei la categoria respondenților care au un venit de
peste 4500 de lei. Această tendință este mai vizibilă pentru
vizionarea filmelor prin transmisiune video și mai difuză

7%

15%
16%

Filme pe DVD, CD, Blu-Ray

Filme prin streaming video (Netflix, HBO Go etc.)

2%

12%

38%

20%

49%
53%

pentru jocurile pe calculator, laptop sau consolă sau pentru
vizionarea de filme prin DVD/CD/Blu-Ray. Pe de altă parte,
venitul nu corelează cu gradul de practicare a activităților
ce presupun jocurile pe telefon sau utilizarea diferitelor
dispozitive pentru a asculta muzică31, ceea ce presupune
faptul că aceste activități prezintă un grad mai ridicat de
accesibilitate, indiferent de categoria economică din care
respondenții fac parte.

31 A se vedea Tabelul 9 și Tabelul 14 din Anexa 1
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Graficul 16. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant recreativă în perioada de relaxare a restricțiilor –
analiză în raport cu venitul (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Sub 1500 lei

Între 1501 și 3000 lei

Între 3001 și 4500 lei

Peste 4500 lei

Filme pe DVD, CD, Blu-Ray
43%
Filme prin streaming video (Netflix, HBO Go etc.)
73%

57%

23%

48%

Jocuri pe calculator, laptop sau consolă
36%

Situația privind decalajele de venit în privința activităților
recreative prezintă un caracter ambivalent (Graficul 17).
Pe de o parte, se poate observa o reducere cu 13% a
decalajelor în raport cu utilizarea telefonului mobil pentru
jocuri. Cu toate acestea, diferențierea de venit se reduce
nu ca urmare a unei creșteri a accesibilității activității în
rândul persoanelor cu venit scăzut, ci ca urmare a faptului
că persoanele cu venit de peste 4500 de lei au utilizat într-o
proporție semnificativ mai mică telefonul pentru jocuri în
perioada stării de alertă comparativ cu perioada stării de
urgență. Mai exact, în perioada stării de urgență, 54% dintre
respondenții cu venitul de peste 4500 de lei au utilizat cel
puțin o dată telefonul pentru jocuri, iar în perioada stării de
alertă procentul acestora a scăzut la 42%. Spre comparație,
persoanele cu un venit lunar sub 1500 de lei au utilizat cel
puțin o dată telefonul pentru jocuri într-o proporție de 30%
în ambele perioade analizate. Pe de altă parte, se poate
observa o amplificare în timp a decalajelor de venit în
raport cu vizionarea filmelor, indiferent de dispozitiv. Situația
aceasta apare pe fondul unei creșteri semnificative în starea
de alertă a practicării acestei activități în rândul persoanelor

14%

31%
33%

28%
31%

15%

cu venit ridicat și o scădere ușoară în rândul celor cu venit
scăzut. Creșterea nivelului de vizionare a filmelor în rândul
persoanelor cu venit ridicat poate fi explicată prin prisma
măsurilor ce au limitat consumul cultural în spațiu public,
alternativa fiind aceea de a opta pentru o activitate ce poate
fi practicată în spațiul domestic. Totodată, rezultatele pot
fi explicate și prin faptul că persoanele cu venit ridicat au
o infrastructură domestică de vizionare mai bună decât
persoanele cu nivel economic redus.
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Graficul 17. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție predominant recreativă
(diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele cu venit ridicat
și gradul de practicare de către persoanele cu venit scăzut)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

Muzică în general: la calculator, la radio, TV, telefon etc.

12%
25%

Jocuri pe telefon
Muzică sau radio online

23%
21%

Jocuri pe calculator, laptop sau consolă

23%
21%

Filme pe DVD, CD, Blu-Ray
Filme prin streaming video (Netflix, HBO Go etc.)

Cu excepția practicii de a asculta muzică indiferent de
dispozitiv, toate celelalte activități se distribuie diferențiat în
funcție de vârstă. Cu alte cuvinte, în perioada stării de alertă,
ponderea tinerilor care au practicat activități de divertisment
a fost mai mare decât cea a altor categorii de vârstă, rata de
implicare scăzând progresiv începând cu categoria 18-35 de
ani, continuând cu 36-50 de ani și apoi cu 51-65-ani, ajungând
astfel să fie cea mai mică în rândul persoanelor cu vârsta de
peste 65 de ani (Graficul 18).
Anumite modificări ale decalajelor de vârstă sunt
evidențiate printr-o analiză a modurilor de petrecere a
timpului liber în perioada stării de alertă comparativ cu
perioada stării de urgență (Graficul 19). Dacă în perioada
stării de urgență procentul tinerilor care au vizionat filme
online a fost de 83%, valoarea a scăzut la 74% în perioada
stării de alertă. În rândul persoanelor de peste 65 de ani nu
se observă modificări majore, procentul fiind apropiat celui de
10% pentru ambele perioade. În cazul vizionării de filme pe
DVD/CD/Blu-Ray, decalajul de vârstă se reduce ca urmare a

29%
50%

3%

12%

12%

36%

observării unei scăderi nesemnificative a practicării activității
în rândul tinerilor (de la 37% în prima parte a anului 2020
la 34% în a doua parte a anului), precum și a unei ușoare
creșteri a valorilor procentuale rezultate în cazul persoanelor
de peste 65 de ani (de la 12% la 19%). Coroborând aceste
rezultate, s-ar putea afirma că reducerea decalajelor de vârstă
este relevantă doar în ceea ce privește vizionarea de filme prin
intermediul platformelor online de transmisiune video, întrucât
situația observată în cazul vizionării de filme prin DVD/CD/BluRay este mai degrabă creată artificial, ca urmare a analizei
datelor în raport cu marja de eroare a studiului.
La polul opus, o amplificare considerabilă a decalajelor de
vârstă se observă în ceea ce privește activitatea de a asculta
muzică fie prin mijloace online, fie prin intermediul oricăror
altor dispozitive. Situația menționată apare ca urmare a
faptului că ponderea vârstnicilor (peste 65 de ani) care au
ascultat muzică online a scăzut de la 56% în perioada stării de
urgență la 36% în perioada stării de alertă, iar activitatea de
petrecere a timpului ascultând muzică indiferent de format a
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urmat, la rândul ei, o curbă descendentă (scădere de la 94%
la 86% observată în cazul vârstnicilor). Toate aceste decalaje
menționate s-au produs în contextul în care, în ceea ce
privește categoriile ce înglobează persoanele între 18 și 65 de
ani, comportamentul de petrecere a timpului prin implicarea
în activități de divertisment a rămas neschimbat, singurele
restructurări majore fiind identificate la vârstnicii de peste 65
de ani.
Gradul de practicare a activităților cu funcție predominantă
de divertisment variază în mediul urban față de mediul
rural doar în raport cu o componentă specifică a sferei de
consum (Graficul 20). Mai exact, diferențierea urban-rural este
semnificativă în ceea ce privește ascultarea muzicii online (dar

nu și în ceea ce privește ascultarea muzicii în general), în ceea
ce privește vizionarea de filme prin intermediul platformelor
online de transmisiune video (dar nu și în ceea ce privește
vizionarea de filme pe dispozitive de tip DVD/D/Blu-Ray) și
în ceea ce privește jocurile pe calculator, laptop sau consolă
(dar nu și în ceea ce privește jocurile pe telefon). O astfel de
distribuție poate fi explicată atât printr-o accesibilitate mai
redusă în mediul rural la conexiune stabilă de internet ce
poate oferi un flux continuu de transmisie (audio sau video),
cât și printr-o situație economică mai precară în mediul
rural, ce face mai dificilă achiziționarea unor dispozitive de
divertisment.

Graficul 18. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant de divertisment în perioada de relaxare a restricțiilor –
analiză în raport cu venitul (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
18 – 35 ani

Muzică sau radio online

36 – 50 ani

51 – 65 ani
73%

Peste 65 de ani

51%
49%

36%
34%
31%

Filme pe DVD, CD, Blu-Ray

Filme prin streaming video (Netflix, HBO Go etc.)

74%

51%

68%

19%

34%
43%

Jocuri pe calculator, laptop sau consolă

Jocuri pe telefon

25%

39%

10%
23%

29%

18%

10%

12%
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Graficul 19. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție predominant recreativă (diferența
procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele tinere și gradul de practicare de către persoanele vârstnice)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

Muzică în general: la calculator, la radio, TV, telefon etc.

14%
25%

Filme pe DVD, CD, Blu-Ray
39%

Jocuri pe calculator, laptop sau consolă
Muzică sau radio online
62%
75%

Filme prin streaming video (Netflix, HBO Go etc.)

15%

33%
16%

37%

Jocuri pe telefon

4%

56%

64%

Graficul 20. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant recreativă în perioada de relaxare a restricțiilor – analiză în
raport cu mediul de rezidență (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Urban
Muzică sau radio online
Filme prin streaming video (Netflix, HBO Go etc.)
Jocuri pe calculator, laptop sau consolă

Analiza diferențiată a consumului de internet în funcție
de mediul de rezidență arată că valorile regăsite în perioada
de relaxare a restricțiilor nu se caracterizează prin schimbări
semnificative comparativ cu cele evidențiate în perioada
de izolare la domiciliu, singura excepție fiind activitatea de
a utiliza dispozitive conectate la internet pentru a asculta
muzică, pentru care decalajul urban-rural se amplifică. În

Rural
64%

46%
53%

35%
30%

17%

acest caz, în mediul rural, procentul persoanelor care în starea
de alertă au ascultat cel puțin o dată muzică online este de
doar 46%, comparativ cu procentul de 67% înregistrat în
starea de urgență. Situația poate fi explicată prin diferențele
ocupaționale privind posibilitatea muncii la domiciliu: este de
așteptat ca în mediul rural să existe o pondere mai ridicată
a persoanelor care realizează munci fizice în afara locuinței.
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6.3 Decalaje sociale în activitățile
cu o funcție predominant
informativă

fost realizată cu o frecvență mai scăzută decât în perioada stării
de urgență, ceea ce implicit s-a răsfrânt și asupra potențialului
de receptare.

Gradul de practicare a activităților cu funcție predominant
informativă în perioada stării de alertă s-a menținut, în general,
în jurul valorilor înregistrate în starea de urgență (Graficul 21).
Astfel, aproximativ 50% dintre respondenți au utilizat internetul
pentru a citi presă online, iar un procent asemănător au citit
ziare sau reviste în format tipărit. Utilizarea internetului pentru
a urmări în direct informări de interes național este singura
activitate care a înregistrat o ușoară scădere de la 61% (în
perioada de urgență) la 54% (în perioada de alertă). Putem
considera că această scădere s-a produs ca urmare a faptului
că în perioada stării de alertă difuzarea unor informări oficiale a

Conform datelor din Graficul 22, urmărirea informațiilor din
mediul online este distribuită diferențiat în raport cu nivelul de
educație. Mai exact, în perioada de alertă, persoanele cu studii
superioare au utilizat într-o mai mare măsură internetul pentru
a citi presă online și pentru a urmări comunicate de importanță
națională, comparativ cu persoanele care au absolvit cel mult
studii post-liceale sau gimnaziale. Situația creșterii progresive
a implicării în activități informative odată cu creșterea nivelului
de educație reprezintă unul dintre aspectele caracteristice
decalajului digital, punând în evidență o vulnerabilitate a celor
cu nivel scăzut de studii din punctul de vedere al accesului la
detalii semnificative privind lumea în care trăiesc.

Graficul 21. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant informativă (procentul de persoane
care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

Cititul de ziare sau reviste în format de hârtie

48% (estimare)
48%

Utilizarea internetului pentru a urmări în direct informări,
declarații de presă, comunicate de importanță națională

61%

54%
48%
51%

Utilizarea internetului pentru a citi presă online

Graficul 22. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant informativă în perioada de relaxare a restricțiilor – analiză
în raport cu nivelul de educație (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Cel mult gimnaziu
Utilizarea internetului pentru a urmări în direct informări,
declarații de presă, comunicate de importanță națională
Utilizarea internetului pentru a citi presă online

Cel mult post-liceală

Studii superioare

72%

77%

34%

58%

51%

34%

90 Decalaje sociale în activitățile de consum cultural non-public
Situația prezentată anterior este cu atât mai importantă cu
cât decalajul educațional în raport cu accesul la informații de
interes național se amplifică pe parcursul anului 2020: de la un
decalaj de 27% înregistrat în perioada stării de urgență se ajunge
la un decalaj de 38% în perioada stării de alertă (Graficul 23).
Această creștere a decalajului a apărut ca urmare a unei scăderi
considerabile a procentului de respondenți cu studii gimnaziale
care au declarat că utilizează internetul pentru a urmări
comunicări informative transmise de autorități, pe fondul unei
mențineri la nivel ridicat a gradului de consum în rândul celor cu
studii superioare. Gradul mai redus de receptare a conținuturilor
informative despre situația pandemiei se înregistrează exclusiv
în rândul categoriei persoanelor cu educație scăzută și se

poate datora atât unei scăderi a interesului acestui segment al
populației față de subiectele transmise, cât și unor preferințe de
utilizare a altor surse de informare în detrimentul celor online
(televiziune, radio). Datele colectate în cadrul prezentului studiu
confirmă mai degrabă prima explicație, ca urmare a faptului
că nu s-au înregistrat restructurări semnificative ale utilizării
internetului pentru a citi presă, în general. Mai mult decât
atât, dacă în perioada stării de urgență 25% dintre persoanele
cu educație scăzută au citit presă online, în starea de alertă
procentul respectiv a crescut la 34%. Per total, decalajul rămâne
similar, pentru că s-a observat o ușoară creștere a gradului de
utilizare a internetului pentru citi presă online în rândul celor cu
educație superioară (creștere de la 70% la 77%).

Graficul 23. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție predominant informativă
(diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele cu educație superioară
și gradul de practicare de către persoanele cu educație gimnazială)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

Utilizarea internetului pentru a urmări în direct informări,
declarații de presă, comunicate de importanță națională

38%

27%

45%
43%

Utilizarea internetului pentru a citi presă online

Nivelul venitului a reprezentat un factor mai puțin relevant
decât nivelul educațional în structurarea gradului de practicare
a activităților cu o funcție predominat informativă. Gradul de
consum online evoluează progresiv doar în ceea ce privește
consultarea unor surse de presă: cu cât respondenții au un
venit mai ridicat, cu atât se informează mai mult din surse
disponibile pe internet (Graficul 24). În schimb, cel mai redus grad
de utilizare a internetului pentru a urmări comunicate oficiale
cel puțin o dată în perioada stării de alertă s-a înregistrat în

rândul persoanelor cu un venit situat între 1501 și 3000 de lei
(50%), urmate de persoanele cu un venit de până în 1500 de
lei (58%) și de persoanele cu un venit între 3001 și 4500 de lei
(63%), respectiv de persoanele cu un venit de peste 4500 de lei
(76%). Cu toate acestea, gradul de consultare a informațiilor din
ziare sau reviste tipărite nu a prezentat diferențe semnificative
în funcție de venit, situându-se pentru fiecare dintre cele patru
categorii de venit în jurul valorii de 50%.

Graficul 24. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant informativă în perioada de relaxare a restricțiilor –
analiză în raport cu venitul (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Sub 1500 lei

Între 1501 și 3000 lei

Utilizarea internetului pentru a citi presă online
84%

Între 3001 și 4500 lei

63%

50%

Peste 4500 lei
42%
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De remarcat este faptul că datele prezintă o amplificare a
decalajului de venit în ceea ce privește utilizarea internetului
pentru a citi presă online (Graficul 25). Amplificarea decalajului
se constată chiar și în situația în care în starea de alertă se
remarcă o creștere a procentului de persoane care utilizează
internetul ca sursă de informare. Această creștere este
observabilă atât în rândul categoriei respondenților cu un venit
scăzut, cât și în rândul categoriei respondenților cu venit ridicat,
unde este ceva mai evidentă. Creșterea decalajului dintre

categoriile de venit în ceea ce privește utilizarea internetului
ca sursă de informare de presă poate fi explicată prin prisma
unor preocupări diferențiate corespunzătoare stilului de viață
și a unor interese informative diferite în raport cu evenimentele
externe (situația pandemiei, alegerile parlamentare, planificarea
concediilor etc.). În schimb, decalajele de venit în utilizarea
internetului strict pentru receptarea informărilor oficiale lansate
de autorități nu prezintă variații semnificative, fiind situate în
jurul valorii de 16% în ambele perioade supuse analizei.

Graficul 25. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție predominant informativă
(diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele cu venit ridicat
și gradul de practicare de către persoanele cu venit scăzut)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

Utilizarea internetului pentru a urmări în direct informări,
declarații de presă, comunicate de importanță națională
Utilizarea internetului pentru a citi presă online

Pe parcursul stării de alertă, decalajele informative în raport
cu mediul de rezidență se remarcă doar în ceea ce privește
activitatea de utilizare a internetului pentru a citi presă online,
dar nu și în privința activității de utilizare a internetului pentru
a cunoaște informațiile oficiale sau în privința consultării
conținuturilor din ziare sau reviste tipărite. Mai exact, 57%
dintre respondenții din mediul urban și 44% dintre respondenții
din mediul rural au citit cel puțin odată în perioada stării de
alertă materiale de presă online. Utilizarea internetului pentru
a urmări comunicate este o activitate ce s-a regăsit într-o
proporție de 57% în mediul urban și de 50% în mediul rural. De
asemenea, 48% dintre respondenții din mediul urban și 47%
dintre respondenții din mediul rural au citit ziare sau reviste în
format tipărit, cel puțin o dată, pe parcursul stării de alertă.
În încheierea acestei secțiuni, poate fi precizat faptul că
rezultate nu indică nici prezența unor decalaje informative
semnificative în raport cu categoriile de gen și vârstă în
starea de alertă, nici amplificări sau reduceri semnificative

14%
18%
42%

21%

ale decalajelor pe parcursul anului 2020 în raport cu criteriile
de gen, caracteristicile de vârstă sau cu variabila mediului de
rezidență.

6.4 Decalaje sociale în activitățile
cu o funcție predominant
educativă sau profesională
Gradul de practicare a activităților cu funcție predominant
educativă sau profesională a rămas constant pe parcursul
perioadei de urgență și al celei de alertă (Graficul 26).
Astfel, 42% dintre respondenți au utilizat internetul în scopul
activităților profesionale, 33% - în scopul consultării unor cărți,
manuale sau articole de specialitate, 30% - în scopul urmării
unor cursuri sau programe de pregătire, iar aproximativ
20% - în scopul vizitării unor site-uri cu scopul îmbunătățirii
cunoștințelor generale.
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Graficul 26. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant educativă sau profesională (procentul de persoane
care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Ianuarie – Iunie 2020
Utilizarea internetului pentru activități profesionale
Utilizarea internetului pentru a urma cursuri sau tutoriale
Utilizarea internetului pentru a citi cărți, manuale, articole etc.
Utilizarea internetului pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci
sau a altor site-uri specializate cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor

În ciuda faptului că datele nu indică o diferențiere
semnificativă de gen în ceea ce privește activitățile educativinstructive, în cazul activităților profesionale se poate observa o
situație particulară. Astfel, în perioada de relaxare a restricțiilor,
49% dintre respondenții de gen masculin au utilizat internetul
în activități ce țin de locul de muncă, comparativ cu 24% dintre
respondenții de gen feminin32. Situația presupune observarea
unui decalaj de gen de 15% rezultat pe parcursul stării de alertă,
acesta fiind asimilat unei valori mari decât cea înregistrată pe
parcursul stării de urgență (anume 9%). Tendința de amplificare
a diferențelor de gen în domeniul profesional poate fi pusă pe
seama instabilității sectorului ocupațional în contextul pandemiei
care a afectat domeniile ”feminizate”, ceea ce a condus la o serie
de modificări structurale pe piața forței de muncă.
Ultima școală absolvită reprezintă un factor important
pentru a descrie gradul de utilizare a internetului în practicarea
activităților cu o funcție predominant educativă sau
profesională (Graficul 27). Astfel, în perioada stării de alertă,
persoanele cu studii superioare au utilizat într-o proporție mai
ridicată internetul pentru îndeplinirea sarcinilor ocupaționale,
pentru a urma cursuri sau programe de pregătire, pentru a
consulta materiale de specialitate sau pentru a consulta
informații online cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor generale.
32 A se vedea Graficul 41din Anexa 1

Iulie – Octombrie 2020
42%
42%
31%
30%
33%
33%
21%
19%

Practicarea activităților din sfera profesională prezintă
decalaje educaționale ridicate în rândul respondenților, iar
acestea par să se amplifice pe măsură ce situația pandemiei
evoluează (Graficul 28). De exemplu, în ceea ce privește utilizarea
internetului la locul de muncă, diferența dintre ponderea
persoanelor cu studii superioare și cele cu studii gimnaziale
suportă o creștere de la 60% la 67%. O amplificare a decalajului
educațional de la 41% la 49% caracterizează, de asemenea,
utilizarea internetului pentru a consulta materiale de specialitate,
situația fiind asemănătoare atât în ceea ce privește utilizarea
internetului pentru a urma cursuri sau programe de pregătire
(creștere a decalajului de la 30% la 45%), cât și în ceea ce privește
utilizarea internetului pentru îmbunătățirea cunoștințelor
generale (creștere a decalajului de la 24% la 33%). Astfel de
variații sunt prezente întrucât ponderea persoanelor cu studii
gimnaziale care au utilizat internetul în scopuri profesionale
sau educative a scăzut considerabil în perioada stării de
alertă comparativ cu perioada stării de urgență. Pe de altă
parte, lucrurile se prezintă diferit în ceea ce privește categoria
persoanelor cu educație superioară: pentru segmentul celor cu
studii universitare poate fi observată o intensificare a gradului
de practicare a activităților cu funcție predominant educativă
sau profesională.
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Graficul 27. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant educativă sau profesională
în perioada de relaxare a restricțiilor – analiză în raport cu nivelul de educație (procentul persoanelor
care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Cel mult gimnaziu

Cel mult post-liceală

Utilizarea internetului pentru activități profesionale

Studii superioare

80%

Utilizarea internetului pentru a urma cursuri sau tutoriale

33%

63%

Utilizarea internetului pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci
sau a altor site-uri specializate cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor

9%

33%

54%

Utilizarea internetului pentru a citi cărți, manuale, articole etc.

13%

43%

14%

18%

40%

7%

Graficul 28. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție predominant educativă
sau profesională (diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele
cu educație superioară și gradul de practicare de către persoanele cu educație gimnazială)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

Utilizarea internetului pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci
sau a altor site-uri specializate cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor

33%

Utilizarea internetului pentru a urma cursuri sau tutoriale

45%

Utilizarea internetului pentru a citi cărți, manuale, articole etc.
Utilizarea internetului pentru activități profesionale

Venitul constituie un factor important în funcție de care se
distribuie gradul de utilizare a internetului în realizarea unor
activități din sfera profesională sau educativă (Graficul 29). În
acest sens, modul de utilizare a internetului de către persoanele
cu venituri lunare medii situate sub valoarea de 1500 de lei este

49%
67%

24%

30%

41%

60%

asemănător celui regăsit în cazul persoanelor cu venituri între
1501 și 3000 de lei. În schimb, pentru persoanele cu un venit lunar
situat între 3001 și 4500 de lei gradul de utilizare a internetului
pentru activități educative sau profesionale este similar cu cel al
persoanelor cu un venit de peste 4500 de lei (Tabelul 10).
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Graficul 29. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant educativă sau profesională în perioada de relaxare a restricțiilor –
analiză în raport cu venitul (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Sub 1500 lei

Între 1501 și 3000 lei

Utilizarea internetului pentru activități profesionale
84%

Între 3001 și 4500 lei

38%

66%

Utilizarea internetului pentru a urma cursuri sau tutoriale
57%
Utilizarea internetului pentru a citi cărți, manuale, articole etc.
68%

Peste 4500 lei

46%

48%

Utilizarea internetului pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci
sau a altor site-uri specializate cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor

Datele din Graficul 30 indică faptul că evoluția pandemiei tinde
să amplifice decalajele de venit asociate practicării activităților
cu funcție predominant educativă sau profesională. Astfel,
starea de alertă a condus la o creștere a diferențierii modului de
utilizare a internetului între persoanele cu venitul ridicat (peste
4500 de lei) și cele cu venit scăzut (sub 1500 de lei). Creșterea
decalajului este de 14% în cazul utilizării internetului pentru a
urma cursuri sau programe de pregătire, de 13% în cazul utilizării
internetului pentru a consulta materiale de specialitate și de
9% în cazul utilizării internetului pentru activități profesionale.
Toate aceste decalaje sunt amplificate pe parcursul perioadei
de relaxare a restricțiilor întrucât, în interiorul segmentului ce
cuprinde persoanele cu venit ridicat, se constată o intensificare
a gradului de utilizare a internetului pentru scopuri profesionale
sau educative. O creștere similară nu se realizează concomitent
și în cazul persoanelor cu venituri sub 1500 de lei, pentru care
modul de utilizare a internetului rămâne similar în perioada stării
de urgență și în cea a stării d alertă.
O mare parte dintre activitățile cu funcție educativă sau
profesională se prezintă diferențiat în funcție de vârstă (Graficul

29%

25%

18%

28%
26%

26%
28%

17%
17%

31). Astfel, pe parcursul perioadei de relaxare a restricțiilor, se
poate constata faptul că persoanele cu vârste între 18 și 35 de
ani sunt cele care au utilizat în cea mai mare măsură internetul
pentru activitățile ce țin de locul de muncă, pentru a urma cursuri
sau programe de pregătire și pentru a consulta materiale de
specialitate. Gradul de utilizare a internetului pentru aceste tipuri
de activități a fost mai redus în rândul persoanelor cu vârsta
cuprinsă între 36 și 50 de ani, categorie de vârstă pentru care
se remarcă un mod de utilizare a internetului asemănător celui
caracteristic persoanelor cu vârsta cuprinsă între 51 și 65 de ani.
Persoanele care au peste 65 de ani au utilizat în cea mai mică
măsură internetul în scopuri educaționale sau profesionale.
O excepție de la tendința generală se observă în cazul utilizării
internetului pentru vizitarea unor site-uri cu scopul îmbunătățirii
cunoștințelor. În acest caz nu există diferențe semnificative, pentru
fiecare dintre cele patru categorii de vârstă înregistrându-se un
procent de aproximativ 20% de persoane care au navigat pe
internet în scopul identificării unor informații ce țin de cultura
generală33.
33 A se vedea Tabelul 12 din Anexa 1
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Graficul 30. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție predominant educativă
sau profesională (diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele
cu venit ridicat și gradul de practicare de către persoanele cu venit scăzut)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

Utilizarea internetului pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci
sau a altor site-uri specializate cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor

12%
11%

Utilizarea internetului pentru a urma cursuri sau tutoriale

39%

Utilizarea internetului pentru a citi cărți, manuale, articole etc.

40%

Utilizarea internetului pentru activități profesionale

25%
27%

46%

55%

Graficul 31. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant educativă sau profesională în perioada de relaxare a restricțiilor –
analiză în raport cu vârsta (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
18 – 35 ani

36 – 50 ani

Utilizarea internetului pentru activități profesionale

Utilizarea internetului pentru a urma cursuri sau tutoriale

Utilizarea internetului pentru a citi cărți, manuale, articole etc.

În cea mai mare parte, decalajele de vârstă sunt similare
în ambele studii. Cu toate acestea, o situație notabilă
pe parcursul perioadei stării de alertă pune în evidență
reducerea diferenței dintre gradul de implicare al tinerilor și
cel al vârstnicilor în utilizarea internetului pentru practicarea
activităților profesionale în cele două perioade de referință:
de la un decalaj de vârstă de 39% se ajunge la un decalaj
de 26% (Graficul 32). Dacă în cazul tinerilor (18-35 de
ani) procentul celor care utilizează internetul în scopuri
profesionale rămâne situat în jurul valorii de 50%, în cazul

51 – 65 ani

Peste 65 de ani
52%

39%
38%

49%

45%

26%
26%
22%

8%

30%
27%
23%

vârstnicilor (peste 65 de ani) se remarcă o creștere a ponderii
persoanelor implicate de la 9% la 26%. O astfel de evoluție
este dificil de explicat nu doar din rațiuni teoretice, ci și din
considerente metodologice sau de structură a eșantionului.
Ca atare, pentru a înțelege mai bine realitatea socială pusă
în evidență este necesar să înțelegem semnificația pe care
respondenții au dat-o practicilor ocupaționale în situația
concretă de aplicare a chestionarului, astfel încât să putem
identifica tipul de activități încadrate subiectiv în categoria
activităților profesionale.
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Graficul 32. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție predominant educativă
sau profesională (diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele tinere
și gradul de practicare de către persoanele vârstnice)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020
19%
22%

Utilizarea internetului pentru a citi cărți, manuale, articole etc.
39%

Utilizarea internetului pentru activități profesionale

26%

36%
41%

Utilizarea internetului pentru a urma cursuri sau tutoriale

Pe parcursul perioadei de relaxare a restricțiilor, persoanele
din mediul urban au utilizat într-o măsură mai mare internetul
pentru activități educative sau profesionale, comparativ cu
persoanele din mediul rural (Graficul 33). În perioada stării
de alertă, decalajele urban-rural rămân la nivelul celor
identificate în perioada stării de urgență: diferență de 24%

în cazul utilizării internetului pentru activități profesionale,
diferență de 18% în cazul utilizării internetului pentru a
consulta materiale de specialitate, 16% în cazul utilizării
internetului pentru îmbunătățirea cunoștințelor generale și
13% în cazul utilizării internetului pentru a urma cursuri sau
programe de pregătire.

Graficul 33. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant educativă sau profesională în perioada de relaxare a
restricțiilor – analiză în raport cu mediul de rezidență (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate
în perioada de referință)
Urban
Utilizarea internetului pentru activități profesionale
Utilizarea internetului pentru a urma cursuri sau tutoriale
Utilizarea internetului pentru a citi cărți, manuale, articole etc.
Utilizarea internetului pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci
sau a altor site-uri specializate cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor

Rural
52%

28%
36%
41%

23%
23%
26%

10%
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6.5 Decalaje sociale în activitățile
cu o funcție mixtă

Gradul de implicare a respondenților în activități cu funcție
mixtă este similar în perioada stării de urgență și în perioada
stării de alertă (Graficul 34). Diferențele procentuale înregistrate
între cele două studii nu sunt suficient de mari pentru a pune
în evidență o modelare diferențiată a practicilor de consum
cultural în mediul online. Mai exact, puțin peste 70% dintre
respondenți au continuat să utilizeze rețelele de socializare
în perioada stării de alertă, puțin peste 50% au continuat să
vizioneze materiale video sau fotografii, iar în jur de 30% au
continuat să citească bloguri sau să vizioneze vloguri.
Nivelul educațional reprezintă un factor diferențiator nu
doar în cazul activităților cu funcție predominant culturală, de

divertisment, informativă sau educativă, ci și al activităților cu
funcție mixtă. Comparativ cu persoanele care au absolvit cel
mult școli gimnaziale sau postliceale, o pondere mai ridicată
a respondenților cu studii universitare participă la activități ce
presupun utilizarea rețelelor de socializare sau consumul de
conținuturi diverse în mediul online (bloguri, vloguri, fotografii).
De asemenea, în raport cu criteriul educațional, dispunerea
progresivă a implicării în activități cu funcție mixtă este mai
vizibilă în privința utilizării internetului pentru vizionarea de
materiale video, fotografii sau meme-uri, pentru a citi bloguri
și pentru a viziona vloguri. În schimb, corelația dintre educație
și utilizarea rețelelor de socializare a înregistrat o intensitate
mai slabă, diferențele dintre absolvenții de studii gimnaziale și
post-liceale fiind vizibile mai ales prin raportare la categoria
persoanelor cu studii universitare. (Graficul 35)

Graficul 34. Gradul de practicare a activităților cu o funcție mixtă (procentul de persoane
care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

Utilizarea internetului pentru a citi
bloguri sau viziona videobloguri

31%
26%

Utilizarea internetului pentru rețelele
de socializare (Facebook, Instagram etc.)

79%

71%

Utilizarea internetului pentru vizionarea de materiale video cu
scop de divertisment, educativ sau cultural, fotogra i, meme-uri etc.

58%
56%

Graficul 35. Gradul de practicare a activităților cu o funcție predominant informativă în perioada de relaxare a restricțiilor – analiză
în raport cu nivelul educațional (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
Cel mult gimnaziu

Cel mult post-liceală

Studii superioare

Utilizarea internetului pentru a citi bloguri sau viziona videobloguri

Utilizarea internetului pentru rețelele de socializare (Facebook, Instagram etc.)
Utilizarea internetului pentru vizionarea de materiale video cu
scop de divertisment, educativ sau cultural, fotogra i, meme-uri etc.

43%

79%

68%
69%

75%

58%

38%

28%

10%
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Amplificarea decalajelor educaționale în privința
activităților cu o funcție mixtă caracterizează toate cele trei
tipuri de activități studiate, îndeosebi utilizarea internetului
pentru a citi bloguri sau pentru a viziona vloguri. În acest caz,
în starea de alertă, se remarcă o amplificare a decalajului cu
15% comparativ cu starea de urgență, ca urmare a reducerii
semnificative a procentului persoanelor cu educație scăzută
ce au apelat la această activitate și a unei ușoare creșteri
înregistrate în rândul persoanelor cu educație superioară.

O situație asemănătoare se regăsește și cazul utilizării
internetului pentru vizionarea unor materiale video, fotografii
sau meme-uri. În schimb, decalajul de 9% observat în raport cu
rețelele de socializare a apărut ca urmare a scăderii gradului
de utilizare a internetului în rândul persoanelor cu educație
scăzută: dacă în perioada stării de urgență 84% dintre acești
respondenți au declarat că au utilizat rețelele de socializare cel
puțin o dată în perioada stării de alertă procentul respectiv a
scăzut la 68%.

Graficul 36. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție mixtă
(diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele
cu educație superioară și gradul de practicare de către persoanele cu educație gimnazială)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

Utilizarea internetului pentru rețelele
de socializare (Facebook, Instagram etc.)
Utilizarea internetului pentru a citi
bloguri sau viziona videobloguri
Utilizarea internetului pentru vizionarea de materiale video cu
scop de divertisment, educativ sau cultural, fotografii, meme-uri etc.

Cel mai ridicat grad de practicare a activităților cu funcție
mixtă se înregistrează în rândul persoanelor cu un venit de
peste 4500 de lei, probabil ca urmare a accesului sporit la
internet înregistrat la nivelul acestei categorii de persoane.
Cu toate acestea, evoluția consumului în mediul online nu
urmează o traiectorie progresivă în raport cu venitul pentru
niciuna dintre cele trei activități studiate în cadrul acestui
subcapitol34. Mai exact, nu există variații semnificative fie între
persoanele cu venit sub 1500 de lei și cele cu venit între 1501
și 3000 de lei, fie între persoanele cu venit între 1501 și 3000
de lei și cele cu venit între 3001 și 4500 de lei. Absența unui
aport al venitului în modelarea activităților online cu funcție
mixtă este explicabilă prin prisma faptului că cele mai multe
dintre conținuturile disponibile prin intermediul rețelelor de
34 A se vedea Tabelul 14 din Anexa 1

11%
33%
37%

-2%

18%

28%

socializare, prin intermediul blogurilor sau al vlogurilor sunt
disponibile în mod gratuit.
O amplificare a decalajului digital în utilizarea rețelelor de
socializare apare vizibilă nu doar în raport cu nivelul educațional,
ci și în raport cu nivelul venitului (Graficul 37). Pe de o parte,
decalajul digital în utilizarea rețelelor de socializare calculat
pentru categoria persoanelor cu venit ridicat și pentru cea a
persoanelor cu venit scăzut crește de la -2% la 18%. Un astfel de
decalaj apare în contextul în care gradul de utilizare a rețelelor
de socializare rămâne similar în cazul persoanelor cu venit
ridicat, dar scade substanțial în rândul persoanelor cu un venit
sub 1500 de lei: de la un procent de 79% de persoane care au
utilizat rețelele de socializare cel puțin odată în perioada stării de
urgență se ajunge la un procent de 66% înregistrat în starea de
alertă (Tabelul 14). Pe de altă parte, pentru persoanele cu venit
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ridicat se constată o creștere a gradului de utilizare a internetului
în vederea vizionării de videoclipuri, fotografii și meme-uri (de la
68% la 77%), în contextul în care nu sunt observate schimbări
ale formelor de consum în rândul persoanelor cu venit scăzut. Un
astfel de rezultat se poate datora creșterii frecvenței generale de
utilizare a internetului în rândul categoriei persoanelor cu venit

ridicat (Tabelul 4), ceea ce a implicat o extindere a paletei de
implicare a acestui segment în activități ce presupun un consum
al produselor bazate pe o receptare instantanee și de scurtă
durată. În schimb, decalajul digital rămâne cuprins în jurul valorii
de 17% pentru utilizarea internetului cu scopul de a citi bloguri
sau a viziona vloguri.

Graficul 37. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție mixtă
(diferența procentuală dintre gradul de practicare a activității de către persoanele cu venit ridicat comparativ
și gradul de practicare de către persoanele cu venit scăzut)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020
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Utilizarea internetului pentru vizionarea de materiale video cu
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În perioada stării de alertă, activitățile cu funcție mixtă au
fost practicate îndeosebi de persoanele cu vârsta cuprinsă între
18 și 35 de ani (Graficul 38). Această situație este observată cu
precădere în ceea ce privește utilizarea rețelelor de socializare
și vizionarea materialelor video, a fotografiilor sau memeurilor, cazuri pentru care se observă o scădere progresivă a
procentelor odată cu dispunerea respondenților pe categorii de
vârstă. Spre deosebire de această situație, nu pot fi remarcate
diferențe semnificative în utilizarea internetului pentru a citi
bloguri sau a viziona bloguri la nivelul celor trei categorii
formate din respondenții cu vârsta mai mare de 36 de ani.
De exemplu, aproximativ 17% dintre membrii tuturor acestor
categorii au utilizat cel puțin o dată internetul pe parcursul
stării de alertă în scopul accesării conținutului blogurilor sau
vlogurilor, comparativ cu valoarea de 44% înregistrată în
rândul tinerilor35.
35 A se vedea Tabelul 12 din Anexa 1

-2%

19%
17%
26%

18%

O scădere a gradului de utilizare a rețelelor de socializare în
rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani se transpune
printr-o amplificare a decalajului de vârstă în privința acestei
activități cu funcție mixtă. Astfel, dacă 71% dintre persoanele
cu vârste peste 65 de ani au declarat că a utilizat rețelele de
socializare în perioada stării de urgență, procentul se reduce
la 47% în perioada stării de alertă, ceea ce contribuie la o
amplificare semnificativă a decalajului de vârstă, cu 26%
(Graficul 39). Este posibil ca nivelul ridicat de utilizare a
internetului de către persoanele de peste 65 de ani în starea de
urgență să se datoreze necesităților de interacțiune cu membri
ai familiei în situația izolării la domiciliu, necesitate care s-a
diminuat odată cu relaxarea restricțiilor. Ipoteza aceasta este
susținută de faptul că decalajele de vârstă nu se amplifică și în
ceea ce privește utilizarea internetului pentru a accesa diferite
articole de blog, conținuturi video sau diverse fotografii.
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Graficul 38. Gradul de practicare a activităților cu o funcție mixtă în perioada de relaxare a restricțiilor – analiză în raport cu
vârsta (procentul persoanelor care au practicat cel puțin o dată tipul de activitate în perioada de referință)
18 – 35 ani

36 – 50 ani

51 – 65 ani

Peste 65 de ani
44%

Utilizarea internetului pentru a citi bloguri sau viziona videobloguri

Utilizarea internetului pentru rețelele de socializare (Facebook, Instagram etc.)

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

89%

69%

60%

68%

15%
20%
15%

47%

53%
47%
45%

Graficul 39. Evoluția decalajelor sociale în raport cu practicarea activităților cu o funcție mixtă (diferența procentuală dintre
gradul de practicare a activității de către persoanele tinere și gradul de practicare de către persoanele vârstnice)
Ianuarie – Iunie 2020

Iulie – Octombrie 2020

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

20%
23%

Utilizarea internetului pentru a citi
bloguri sau viziona videobloguri
Utilizarea internetului pentru rețelele
de socializare (Facebook, Instagram etc.)

Datele pun în evidență faptul că, în perioada stării de
alertă, utilizarea internetului pentru a citi bloguri sau pentru
a viziona vloguri a fost semnificativ mai mare în mediul urban
decât în mediul rural36. Mai exact, 32% dintre persoanele cu
domiciliul în mediul urban au utilizat internetul cel puțin o dată
în scopul accesării unor conținuturi de tipul blogurilor sau
vlogurilor, comparativ cu 18% dintre persoanele din mediul
36 A se vedea Graficul 42 din Anexa 1.

31%
29%
42%

16%

rural. În schimb, vizionarea materialelor video, a fotografiilor
sau a meme-urilor s-a regăsit într-un procent de 59% în mediul
urban și 51% în mediul urban, iar rețelele de socializare au fost
utilizate de 71% dintre respondenți atât în mediul urban, cât
și în mediul rural. Totodată, se poate observa că decalajele
urban-rural rămân la același nivel în perioada stării de alertă
comparativ cu perioada stării de urgență.
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7. Concluzii
Studiul de față pornește de la o interpretare a capitalul
digital ca factor ce acționează asupra structurilor de
oportunitate existente în circulația altor forme de capital
existente în interiorul unei societăți. Astfel, capitalul digital
este una dintre resursele ce structurează capacitatea unor
segmente ale populației de a avea experiențe constructive și
de a acumula o serie de resurse simbolice ce pot fi reinvestite
în definirea modurilor de participare la viața socială. Din acest
punct de vedere, analiza datelor susține faptul că situația
creată de pandemia actuală se răsfrânge asupra sistemului
de stratificare și mobilitate socială, contribuind la o redefinire
a modurilor în care apar inegalitățile sociale.
Confirmând rezultatele cercetărilor anterioare realizate în
spațiul european, datele arată faptul că efectele pandemiei
s-au resimțit mai acut la nivelul unor categorii sociale (femeile
și persoanele cu venit sub 1500 de lei), fapt care s-a reflectat
în practicile de consum cultural în spațiul domestic.
De exemplu, se poate observa că decalajul de gen a
înregistrat o creștere atât în ceea ce privește utilizarea noilor
tehnologii în practicarea activităților de divertisment, cât și în
ceea ce privește realizarea activităților profesionale în mediul
online. În acest sens, persoanele de gen feminin au utilizat
internetul într-o măsură semnificativ mai redusă pentru a
viziona filme prin transmisiune video. De asemenea, femeile
au utilizat mai puțin calculatorul, laptopul sau consola pentru
jocuri video. Mai mult încă, persoanele de gen feminin au utilizat
într-o pondere mai mică internetul pentru desfășurarea sarcinilor
aferente locului de muncă. Toate aceste tipuri de diferențe s-au
amplificat în perioada stării de alertă față de perioada stării de
urgență. Situația poate fi explicată printr-o modificare a felului
în care sunt structurate rolurile în cadrul familiei ca urmare a
închiderii unor instituții de suport sau ca urmare a faptului că din
punct de vedere ocupațional criza a afectat în mai mare măsură
locurile de muncă din sectoarele ocupate predominant de

femei. Această ultimă explicație a fost confirmată de rezultatele
studiilor realizate în alte țări europene37, dar este necesar a fi
explorată și la nivelul societății românești.
De asemenea, persoanele cu un venit lunar mediu sub 1500
de lei reprezintă un alt segment vulnerabil, așa cum indică
datele privind consumul cultural non-public. Mai specific, datele
arată că, pe parcursul stării de alertă, utilizarea internetului
a crescut semnificativ în rândul celor cu venit ridicat, dar a
înregistrat o ușoară scădere în rândul celor cu venit redus.
De asemenea, perioada stării de alertă a fost marcată de
o ușoară amplificare a decalajelor de venit, atât în ceea ce
privește gradul de practicare a activităților cu funcție mixtă,
cât și în ceea ce privește gradul de practicare a activităților
cu funcție de divertisment sau informativă. Evoluția acestei
tendințe trebuie analizată prin intermediul unor studii viitoare
pentru a observa dacă situația se datorează unor decalaje
structurale emergente pe fondul pandemiei, putând reprezenta
un efect indirect al măsurilor de izolare la domiciliu.
De remarcat este însă faptul că decalajele de venit s-au
amplificat semnificativ pe parcursul anului, în special în raport
cu practicarea activităților educaționale. Astfel, persoanele
cu venit sub 1500 de lei au utilizat internetul pentru a urma
cursuri și pentru a citi cărți sau materiale de specialitate
într-o proporție semnificativ mai redusă decât persoanele
din categoriile superioare de venit, diferența dintre gradul
de participare a persoanelor cu venit de peste 4500 de lei și
cel al persoanelor cu venit sub 1500 de lei accentuându-se
considerabil într-un interval relativ redus de timp. O astfel
de situație pune în evidență o relație de interdependență
între capitalul economic și capitalul digital în conturarea
inegalităților sociale.
Complementar observațiilor altor studii, au fost identificate
o serie de particularități sub aspectul comportamentului de
37 Farré et al.
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consum cultural al persoanelor cu vârsta de peste 65 de
ani. Astfel, se poate observa că la nivelul acestui segment
al populației gradul de utilizare a rețelelor de socializare
și frecvența utilizării internetului pentru a asculta muzică
au scăzut considerabil în perioada stării de alertă față de
perioada stării de urgență. Este indicat ca, în baza acestor
rezultate, viitoarele demersuri de cercetare să exploreze modul
în care vârstnicii au fost afectați pe plan subiectiv și social
de măsurile de izolare la domiciliu și dacă platformele digitale
utilizate le-au oferit suport psihologic, funcționând ca mijloace
de compensare a interacțiunilor directe cu cei apropiați.
Totodată, contrar studiilor anterioare care au identificat
venitul ca fiind principala sursă a decalajelor de consum
cultural apărute pe parcursul pandemiei, cercetarea de față
arată că, cel puțin la nivelul societății românești, educația
joacă un rol mult mai important decât venitul. Astfel, datele

arată că decalajele educaționale sunt mai proeminente decât
decalajele de venit și cu mult mai relevante prin comparație
cu decalajele de vârstă, gen sau mediu de rezidență. Mai mult
decât atât, decalajele educaționale nu doar că sunt mai mari
și se regăsesc la nivelul unui număr mai ridicat de activități
(observabile pentru 21 dintr-un total de 29 de activități), ci sunt
marcate și de o amplificare a diferențierilor în perioada stării
de alertă față de perioada stării de urgență. Așadar, decalajele
educaționale pun în evidență efectele pe care pandemia le-ar
putea genera, pe termen lung, asupra structurii și sistemului de
mobilitate socială. În acest context, capitalul digital reprezintă
un aspect pivot asupra căruia s-ar putea interveni pentru a
răspunde riscurilor de vulnerabilitate ale persoanelor cu un
nivel scăzut de educație formală, dar și pentru a face față
provocărilor din sfera excluziunii sociale, privită în sens mai
larg.
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9. Anexe
Graficul 40. Frecvența cu care au fost practicate activități specifice consumului cultural non-public în perioada de relaxare a
restricțiilor (În ultimele 6 luni, cât de des...?)
Zilnic

Săptămânal

Lunar

Cel puțin o dată în ultimele 6 luni

Niciodată în ultimele 6 luni

... ați vizionat filme pe DVD, CD, Blu-Ray
4%
13%
8% 3%

72%

... ați jucat jocuri pe calculator, laptop sau consolă
7%
10%
3
5%

75%

... ați citit cărți în format electronic
7%

11%

7%

7%

... ați citit ziare sau reviste în format de hârtie
8%

18%

... ați jucat jocuri pe telefon
15%
... ați citit cărți în format tipărit
10%

11%

7%

20%

68%

14%

9%

51%

6%

61%

11%

11%

48%

... ați vizionat filme prin streaming video (Netflix, HBO Go etc.)
12%

23%

5%

4%

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

56%

62%

23%

7% 2

6%
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Tabelul 7. Frecvența cu care au fost practicate activități specifice consumului cultural non-public în perioada stării de alertăă, în
funcție de gen
Lunar

Cel puțin
o dată în
ultimele 6
luni

Niciodată în
ultimele 6
luni

Total

N

19%

13%

8%

53%

100%

509

9%

16%

14%

10%

51%

100%

510

Masculin

67%

24%

3%

2%

4%

100%

513

Feminin

57%

21%

11%

2%

9%

100%

505

Masculin

8%

21%

10%

13%

48%

100%

505

Feminin

13%

20%

11%

9%

47%

100%

504

Masculin

7%

12%

8%

9%

64%

100%

505

Feminin

7%

10%

7%

5%

71%

100%

507

Masculin

5%

15%

8%

3%

69%

100%

533

Feminin

4%

11%

8%

3%

74%

100%

523

Masculin

15%

27%

6%

4%

48%

100%

529

Feminin

9%

18%

5%

5%

63%

100%

535

Masculin

8%

14%

4%

7%

67%

100%

532

Feminin

5%

7%

2%

3%

83%

100%

535

Masculin

14%

12%

9%

6%

59%

100%

534

Feminin

15%

10%

6%

5%

64%

100%

535

Zilnic

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână

Masculin

7%

Feminin

În ultimele 6 luni, cât de des...?

… ați citit ziare/reviste în format de
hârtie
… ați ascultat muzică (în general: la
calculator, la radio, TV, telefon etc.)
… ați citit cărți în format tipărit

… ați citit cărți în format electronic
… ați vizionat filme pe DVD/CD/
Blue Ray
… ați vizionat filme prin streaming
video (Netflix, HBO GO etc.)
… ați jucat jocuri pe calculator/
laptop sau consolă
… ați jucat jocuri pe telefon

Tabelul 8. Frecvența cu care au fost practicate activități specifice consumului cultural non-public în perioada stării de alertă, în
funcție de vârstă
Zilnic

O dată/
de câteva
ori pe
săptămână

Lunar

Cel puțin
o dată în
ultimele 6
luni

Niciodată
în ultimele
6 luni

Total

N

18-35 ani

3%

7%

14%

11%

65%

100%

276

36-50 ani

6%

16%

15%

7%

56%

100%

304

51-65 ani

8%

25%

13%

11%

43%

100%

244

Peste 65 de ani

17%

24%

11%

5%

43%

100%

216

În ultimele 6 luni, cât de des...?

… ați citit ziare/reviste în
format de hârtie
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Zilnic

O dată/
de câteva
ori pe
săptămână

Lunar

Cel puțin
o dată în
ultimele 6
luni

Niciodată
în ultimele
6 luni

Total

N

18-35 ani

67%

21%

8%

4%

0%

100%

276

36-50 ani

59%

23%

6%

2%

10%

100%

303

În ultimele 6 luni, cât de des...?

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

… ați citit cărți în format
tipărit

… ați citit cărți în format
electronic

… ați vizionat filme pe
DVD/CD/Blue Ray

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

… ați jucat jocuri pe
calculator/ laptop sau
consolă

… ați jucat jocuri pe
telefon

51-65 ani

64%

24%

5%

3%

4%

100%

244

Peste 65 de ani

55%

22%

9%

0%

14%

100%

211

18-35 ani

10%

19%

9%

16%

46%

100%

277

36-50 ani

7%

20%

10%

9%

54%

100%

303

51-65 ani

16%

21%

15%

9%

39%

100%

244

Peste 65 de ani

9%

22%

9%

8%

52%

100%

216

18-35 ani

11%

19%

11%

14%

45%

100%

276

36-50 ani

7%

10%

10%

7%

66%

100%

304

51-65 ani

4%

10%

6%

4%

76%

100%

238

Peste 65 de ani

6%

1%

1%

0%

92%

100%

224

18-35 ani

5%

18%

9%

2%

66%

100%

273

36-50 ani

4%

17%

5%

6%

68%

100%

304

51-65 ani

4%

9%

9%

3%

75%

100%

239

Peste 65 de ani

4%

5%

10%

1%

80%

100%

221

18-35 ani

25%

33%

10%

6%

26%

100%

276

36-50 ani

10%

31%

5%

6%

48%

100%

303

51-65 ani

8%

18%

6%

2%

66%

100%

237

Peste 65 de ani

4%

3%

1%

2%

90%

100%

222

18-35 ani

11%

17%

4%

11%

57%

100%

277

36-50 ani

5%

12%

3%

3%

77%

100%

303

51-65 ani

4%

8%

4%

3%

81%

100%

235

Peste 65 de ani

7%

2%

1%

0%

90%

100%

223

18-35 ani

24%

16%

14%

14%

32%

100%

275

36-50 ani

15%

16%

3%

5%

61%

100%

304

51-65 ani

12%

7%

8%

2%

71%

100%

239

Peste 65 de ani

4%

4%

3%

1%

88%

100%

223
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Tabelul 9. Frecvența cu care au fost practicate activități specifice consumului cultural non-public în perioada stării de alertă, în
funcție de educație
Zilnic

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână

Lunar

Cel mult studii
gimnaziale

6%

14%

14%

7%

Cel mult studii
post-liceale

9%

21%

14%

Cel puțin studii
superioare

9%

15%

Cel mult studii
gimnaziale

47%

Cel mult studii
post-liceale

În ultimele 6 luni, cât de des...?

… ați citit ziare/reviste
în format de hârtie

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

… ați citit cărți în
format tipărit

… ați citit cărți în
format electronic

… ați vizionat filme pe
DVD/CD/Blue Ray

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

Cel puțin
Niciodată în
o dată în
ultimele 6 luni
ultimele 6 luni

Total

N

59%

100%

378

9%

47%

100%

505

10%

11%

55%

100%

158

21%

13%

5%

14%

100%

370

66%

26%

4%

1%

3%

100%

506

Cel puțin studii
superioare

81%

16%

1%

1%

1%

100%

159

Cel mult studii
gimnaziale

1%

17%

7%

6%

69%

100%

377

Cel mult studii
post-liceale

13%

19%

13%

13%

42%

100%

507

Cel puțin studii
superioare

24%

30%

14%

14%

18%

100%

157

Cel mult studii
gimnaziale

4%

8%

5%

4%

79%

100%

376

Cel mult studii
post-liceale

7%

10%

8%

8%

67%

100%

508

Cel puțin studii
superioare

12%

19%

13%

11%

45%

100%

157

Cel mult studii
gimnaziale

1%

6%

9%

0%

84%

100%

375

Cel mult studii
post-liceale

6%

17%

7%

5%

65%

100%

505

Cel puțin studii
superioare

4%

16%

8%

5%

67%

100%

157

Cel mult studii
gimnaziale

1%

13%

1%

4%

81%

100%

376

Cel mult studii
post-liceale

17%

25%

6%

5%

47%

100%

504

Cel puțin studii
superioare

21%

35%

14%

3%

27%

100%

159
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Zilnic

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână

Lunar

Cel mult studii
gimnaziale

1%

3%

1%

3%

Cel mult studii
post-liceale

10%

13%

2%

Cel puțin studii
superioare

9%

16%

Cel mult studii
gimnaziale

12%

Cel mult studii
post-liceale
Cel puțin studii
superioare

În ultimele 6 luni, cât de des...?

… ați jucat jocuri pe
calculator/ laptop sau
consolă

… ați jucat jocuri pe
telefon

Cel puțin
Niciodată în
o dată în
ultimele 6 luni
ultimele 6 luni

Total

N

92%

100%

377

5%

70%

100%

504

8%

8%

59%

100%

159

8%

6%

3%

71%

100%

376

17%

13%

8%

7%

55%

100%

507

12%

15%

6%

8%

59%

100%

158

Tabelul 10. Frecvența cu care au fost practicate activități specifice consumului cultural non-public în perioada stării de alertă, în
funcție de venit
Zilnic

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână

Lunar

Cel puțin
o dată în
ultimele 6
luni

Niciodată în
ultimele 6
luni

Total

N

Sub 1500 lei

7%

22%

12%

10%

49%

100%

289

1501 – 3000 lei

12%

19%

11%

9%

49%

100%

372

3001 – 4500 lei

5%

13%

21%

7%

54%

100%

97

Peste 4500 lei

6%

17%

13%

8%

56%

100%

87

Sub 1500 lei

62%

21%

3%

1%

13%

100%

283

1501 – 3000 lei

56%

26%

9%

4%

5%

100%

374

3001 – 4500 lei

80%

13%

1%

6%

0%

100%

97

Peste 4500 lei

83%

15%

1%

0%

1%

100%

87

Sub 1500 lei

12%

12%

9%

10%

57%

100%

289

1501 – 3000 lei

9%

22%

12%

10%

47%

100%

373

3001 – 4500 lei

10%

21%

10%

17%

42%

100%

97

Peste 4500 lei

20%

27%

14%

16%

23%

100%

87

În ultimele 6 luni, cât de des...?

… ați citit ziare/
reviste în format de
hârtie

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

… ați citit cărți în
format tipărit
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Zilnic

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână

Lunar

Cel puțin
o dată în
ultimele 6
luni

Niciodată în
ultimele 6
luni

Total

N

Sub 1500 lei

6%

9%

6%

3%

76%

100%

295

1501 – 3000 lei

6%

9%

8%

8%

69%

100%

366

3001 – 4500 lei

6%

14%

8%

11%

61%

100%

98

Peste 4500 lei

17%

16%

10%

18%

39%

100%

87

Sub 1500 lei

4%

5%

3%

2%

86%

100%

293

1501 – 3000 lei

4%

18%

7%

3%

68%

100%

365

3001 – 4500 lei

4%

19%

4%

5%

68%

100%

98

Peste 4500 lei

8%

17%

13%

5%

57%

100%

87

Sub 1500 lei

8%

10%

2%

4%

76%

100%

294

1501 – 3000 lei

11%

27%

7%

3%

52%

100%

366

3001 – 4500 lei

22%

24%

6%

4%

44%

100%

98

Peste 4500 lei

19%

39%

10%

4%

28%

100%

86

Sub 1500 lei

4%

4%

1%

5%

86%

100%

294

1501 – 3000 lei

7%

16%

2%

3%

72%

100%

366

3001 – 4500 lei

4%

12%

4%

10%

70%

100%

98

Peste 4500 lei

11%

5%

12%

8%

64%

100%

86

Sub 1500 lei

12%

6%

8%

4%

70%

100%

295

1501 – 3000 lei

16%

13%

5%

5%

61%

100%

368

3001 – 4500 lei

21%

11%

7%

7%

54%

100%

98

Peste 4500 lei

12%

14%

6%

9%

59%

100%

87

În ultimele 6 luni, cât de des...?

… ați citit cărți în
format electronic

… ați vizionat filme
pe DVD/CD/Blue Ray

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

… ați jucat jocuri pe
calculator/ laptop
sau consolă

… ați jucat jocuri pe
telefon
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Tabelul 11. Frecvența cu care au fost practicate activități specifice consumului cultural non-public în perioada stării de alertă, în
funcție de mediul de rezidență
Zilnic

O dată/ de
câteva ori pe
săptămână

Lunar

Cel puțin
o dată în
ultimele 6
luni

Niciodată în
ultimele 6
luni

Total

N

Urban

10%

17%

14%

7%

52%

100%

564

Rural

6%

18%

13%

10%

53%

100%

477

Urban

63%

22%

7%

2%

6%

100%

555

Rural

60%

23%

7%

2%

8%

100%

480

Urban

13%

23%

11%

12%

41%

100%

565

Rural

7%

16%

11%

10%

56%

100%

475

Urban

9%

10%

9%

8%

64%

100%

565

Rural

5%

11%

6%

6%

72%

100%

476

Urban

4%

15%

9%

4%

68%

100%

563

Rural

4%

10%

7%

2%

77%

100%

473

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

Urban

15%

26%

7%

5%

47%

100%

567

Rural

9%

18%

4%

4%

65%

100%

474

… ați jucat jocuri pe
calculator/ laptop sau
consolă

Urban

9%

13%

3%

5%

70%

100%

564

Rural

3%

7%

2%

5%

83%

100%

475

Urban

16%

11%

8%

6%

59%

100%

566

Rural

13%

12%

6%

5%

64%

100%

475

În ultimele 6 luni, cât de des...?

… ați citit ziare/reviste
în format de hârtie
… ați ascultat muzică
(în general: la
calculator, la radio,
TV, telefon etc.)
… ați citit cărți în
format tipărit

… ați citit cărți în
format electronic

… ați vizionat filme pe
DVD/CD/Blue Ray

… ați jucat jocuri pe
telefon
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Graficul 41. Moduri de utilizare a internetului în perioada stării de alertă, în funcție de gen
Feminin

Masculin

Pentru a viziona materiale video cu scop de divertisment, educativ sau cultural, fotografii, meme-uri etc.
Pentru folosirea rețelelor de socializare (Facebook, Instagram etc.)

51%
60%
75%
68%
17%
20%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale

16%
13%

Pentru a cumpăra cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.
Pentru a citi cărți, manuale, articole etc.

33%
34%

Pentru a urma cursuri sau tutoriale online

27%
34%
23%
28%

Pentru a citi sau viziona bloguri / videobloguri
Pentru a asculta muzică sau radio online
Pentru activități profesionale
Pentru a citi presă online

56%
56%
49%
47%
55%
43%
47%

Pentru a viziona filme sau programe TV difuzate online (Netflix, HBO Go etc.)
Pentru a urmări în direct informări, declarații de presă, comunicate de importanță națională

34%

54%
53%

Pentru a viziona spectacole / concerte etc. înregistrate
Pentru a viziona spectacole / concerte etc. în direct
Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale (ex: cărți electronice, audiobook)
Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, galerii pentru tururi virtuale, expoziții online, materiale digitizate
Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau a altor site-uri specializate pentru a vă îmbunătăți cunoștințele

23%
21%
20%
14%
17%
13%
13%
8%
21%
18%
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Tabelul 12. Moduri de utilizare a internetului în perioada stării de alertă, 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 a altor siteuri specializate pentru a vă îmbunătăți cunoștințele

18%

20%

16%

26%

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

14%

10%

11%

5%

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

23%

14%

12%

3%

Pentru a viziona spectacole/ concerte etc. în direct

21%

14%

14%

16%

Pentru a viziona spectacole/ concerte etc. înregistrate

27%

23%

19%

12%

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

57%

45%

62%

55%

Pentru a viziona filme sau programe TV difuzate online (Netflix,
HBO Go etc.)

69%

34%

38%

22%

Pentru a citi presă online

50%

51%

55%

49%

Pentru activități profesionale

52%

39%

38%

26%

Pentru a asculta muzică sau radio online

73%

51%

49%

36%

Pentru a citi sau viziona bloguri/ videobloguri

44%

15%

20%

15%

Pentru a urma cursuri sau tutoriale online

49%

26%

22%

8%

Pentru a citi cărți, manuale, articole etc.

45%

30%

27%

23%

Pentru a cumpăra cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.

17%

15%

12%

8%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale

20%

19%

20%

13%

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

89%

69%

60%

47%

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

68%

53%

47%

45%
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Tabelul 13. Moduri de utilizare a internetului în perioada stării de alertă, în funcție de educație
Cel mult studii
gimnaziale

Cel mult studii
post-liceale

Cel puțin studii
superioare

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

7%

18%

40%

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

8%

8%

24%

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

11%

11%

32%

Pentru a viziona spectacole/ concerte etc. în direct

10%

16%

27%

Pentru a viziona spectacole/ concerte etc. înregistrate

13%

23%

34%

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

34%

58%

72%

Pentru a viziona filme sau programe TV difuzate online (Netflix, HBO Go etc.)

22%

50%

65%

Pentru a citi presă online

34%

51%

77%

Pentru activități profesionale

13%

43%

80%

Pentru a asculta muzică sau radio online

38%

58%

76%

Pentru a citi sau viziona bloguri/ videobloguri

10%

28%

43%

9%

33%

54%

14%

33%

63%

Pentru a cumpăra cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.

5%

11%

36%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale

4%

18%

42%

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

68%

69%

79%

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

38%

58%

75%

Pentru ce activități ați utilizat internetul în ultimele 6 luni?

Pentru a urma cursuri sau tutoriale online
Pentru a citi cărți, manuale, articole etc.
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Tabelul 14. Moduri de utilizare a internetului în perioada de stării de alertă, în funcție de venit
Sub 1500 lei

Între 1501 –
3000 lei

Între 3001 –
4500 lei

Peste 4500 lei

17%

17%

26%

28%

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

7%

9%

14%

16%

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

17%

11%

19%

27%

Pentru a viziona spectacole/ concerte etc. în direct

21%

13%

22%

23%

Pentru a viziona spectacole/ concerte etc. înregistrate

20%

19%

24%

35%

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

58%

50%

63%

76%

Pentru a viziona filme sau programe TV difuzate online (Netflix, HBO Go etc.)

36%

38%

56%

62%

Pentru a citi presă online

42%

50%

63%

84%

Pentru activități profesionale

29%

38%

66%

84%

Pentru a asculta muzică sau radio online

53%

51%

73%

74%

Pentru a citi sau viziona bloguri / videobloguri

24%

22%

37%

41%

Pentru a urma cursuri sau tutoriale online

18%

25%

46%

57%

Pentru a citi cărți, manuale, articole etc.

28%

26%

48%

68%

8%

14%

21%

27%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale

18%

15%

29%

38%

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

66%

68%

65%

82%

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

51%

49%

73%

77%

Pentru ce activități ați utilizat internetul în ultimele 6 luni?
Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau a altor site-uri specializate
pentru a vă îmbunătăți cunoștințele

Pentru a cumpăra cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.
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Graficul 42. Moduri de utilizare a internetului în perioada stării de alertă, în funcție de mediul de rezidență (procentul de
persoane care au utilizat, cel puțin o dată, internetul pentru a realiza activitatea de referință)
Rural

Urban
51%
59%

Pentru a viziona materiale video cu scop de divertisment, educativ sau cultural, fotografii, meme-uri etc.
Pentru folosirea rețelelor de socializare (Facebook, Instagram etc.)

71%
71%

Pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale
Pentru a cumpăra de cărți, CD-uri, bilete la teatru etc.

18%

Pentru a citi cărți, manuale, articole etc.

36%

Pentru a citi sau viziona bloguri / videobloguri

Pentru a citi presă online

18%

46%

64%

28%

52%
57%

Pentru a viziona filme sau programe TV difuzate online (Netflix, HBO Go etc.)
Pentru a urmări în direct informări, declarații de presă, comunicate de importanță națională

23%

32%

Pentru activități profesionale

9%

23%

41%

Pentru a urma cursuri sau tutoriale online

Pentru a asculta muzică sau radio online

9%

26%

44%

51%

37%

50%
57%

Pentru a viziona spectacole / concerte etc. înregistrate
Pentru a viziona spectacole / concerte etc. în direct
Pentru vizitarea site-urilor unor biblioteci pentru a căuta materiale (ex: cărți electronice, audio book)

17%
26%
21%

14%
16%
9%
12%

Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, galerii pentru tururi virtuale, expoziții online, materiale digitizate
Pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau alte site-uri specializate pentru a vă îmbunătăți cunoștințele

11%

26%

10%

